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  العلمية املدينة
  أمري أهل السنة، العالمـة موالنـا  حمب أعلى حضرة، شيخ الطريقة، "الدعوة اإلسالمية" من مؤسس 

  :-دام ظلّه العايل-الرضوي الضيائي،  )١(أبو بالل حممد إلياس العطّار القادري
 سـيدنا وموالنـا   احلمد هللا الذي أنزل القـرآن، وعلّـم البيـان، والـصالة والـسالم علـى خيـر األنـام                

برمحتك يا  .  املصطفى أمحد اتىب وعلى آله الطيبني الطاهرين وصحبه الصديقني الصاحلني          نحممد
  :وبعد! ....أرحم الرامحني

                                                
و بالل العالّمة موالنـا حممـد إليـاس عطّـار القـادري      ب قامع البدعة حامي السنة، شيخ الطريقة، أمري أهل السنة أ    )١(

  م العالية  -الرضويهــ املوافـق   ١٣٦٩املبـارك عـام    رمـضان  ٢٦يف " كراتـشي " ولد يف مدينـة      -دامت بركا
- وعشق احلبيب املصطفى -عز وجلَّ- اهللا شيةع، حياته املباركة مظهر خلي، وِرعامل، عامل، تق .م١٩٥٠
الـدعوة  " وأمـري ومؤسـس   داعية للعالَم اإلسالمي   ، مع كونه عابداً وزاهدا فإنه     -ى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّم     صلّ

:  املـؤثّرة، مـن تـصانيفه وتأليفاتـه    غري السياسية العاملية لتبليغ القرآن والـسنة، حماوالتـه املخلـصة       " اإلسالمية
واحملاضـرات املليئـة بالـسنن النبويـة، ورسـائله       )أسئلة حول أهم املسائل الدينية اليوميـة    ( املذاكرات املدنية 

مهـوم  "، "عظـام امللـوك  : "اإلصالحية يف األردوية كثرية، ومـن بعـض رسـائله يتـرجم إىل اللغـة العربيـة، منـها              
، وأسلوب تربيته أدى إىل حصول انقالب يف حيـاة املاليـني مـن املـسلمني،             " والسالم ضياء الصالة "،  "امليت

 :خاصة الشباب، وأعطى هذا املقصد املدينّ بأنه
"وجلَّ"  العامل حماولة إصالح نفسي وإصالح نفوسعلي إن شاء اهللا عز  

 بتاج العمائم اخلضر واملعطّرون زينونامل ولتحقيق هذا املقصد انتشر الدعاة املستفيضون منه إىل أحناء العامل
للدعوة إىل ) -عز وجلّ-قوافل تسافر للدعوة إىل اهللا " (القوافل املدنية"يف ) السنن النبوية(" اإلنعامات املدنية"بـ

ة  للـشريعة  فالشيخ مع كونه كثري الكرامة فهو نظري نفسه يف أداء األحكام اإلهلية واتبـاع الـسنة، إنـه صـور               . الكتاب والسنة 
والطريقة العملية والعلمية حيث مبظهره يذكّرنا بعهد السلف الصاحل، وتشرف باإلرادة من شيخ العرب والعجم ضياء الدين            

" اهلنـد "، واملفـيت وفقيـه   -رمحـه اهللا -  القادريلمفيت األعظم لباكستان موالنا وقار الدينل، واخلليفة -رمحه اهللا-املدين  
   أيضاً جـعله-رمحه اهللا-جمدي األشريف احلق 

خليفة له، وأخذ اخلالفة أيضاً من عدة من املـشايخ مـن الطـرق األخـرى كالقادريـة واجلـشتية والـسهروردية               
 نسأل اهللا عز وجلَّ أن يغفـر . والنقشبندية مع إجازات يف احلديث النبوي الشريف، لكنه يعطي الطريقة القادرية فقط          

  .آمني. اءلنا جباه هؤالء األولي
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  لتبليغ "الدعوة اإلسالمية" غري الساسية احلركة  مجعية الدعوة العاملية-عزوجلّ-احلَمد هللا 
    م لدعوة اخلية تصمر         القرآن والسنة وإشـاعة علـم الـشرائع يف العـالَم، وألداء هـذه اُألمـور وإحياء الـسن

 تبـارك  -وحبمـد هللا  ،  "املدينة العلميـة  " جملس: حبسن فعل وج متكامل أُقيمت االس، منها      
 عزمـوا عزمـاً   -كثَّـرهم اهللا تعـاىل  -ظـام  رام واملفتيـون العِ العلماء الكِ :  أركان هذا الس أي    -وتعاىل
  .اً إلشاعة األمر العلْمي اخلالصي والتحقيقيمصمم

  :فهي، ستة شعب  وأنشأوا لتحصيل هذه اُألمور
لكتب أعلى احلـضرة، إمـام أهـل سـنة، جمـدد الـدين وامللّـة، حـامي الـسنة، مـاحي            شعبةـ  ) ١(

 .-عليه رمحة الرمحن-  إمام أمحد رضا خانالبدعة، عامل الشريعة،
 .)من الكُتب العربية إىل اُألردوية(لتراجم الكتب  شعبةـ ) ٣( .حيةللكتب اإلصال شعبةـ ) ٢(
 .للتخريج شعبةـ ) ٦(  .لتفتيش الكتب شعبةـ ) ٥(  .للكتب الدراسية شعبةـ ) ٤(

أن يقدم التصانيف اجلليلة الثمينة ألعلى حضرة، إمام أهل السنة،    ،  "املدينة العلمية " ترجيحات جملس    ن أولِ وِم
 ـا،          عظيم الرب ـة، موالن ـة، العالم ـيخ الطريق كة، عظيم املرتبة، جمدد الدين وامللّة، حامي السنة، ماحي البدعة، عامل الشريعة، ش

  . بأساليب السهلة وفقاً لعصرنا اجلديد-عليه رمحة الرمحن- اإلمام أمحد رضا خاناحلاج، احلافظ، القاري، الشاه 
هـذه اُألمـور املدينيـة ببـساطه، وليطـالع بنفـسه         وليعاونْ كلّ أحٍد من اإلخـوة واألخـوات يف          
  .الكُتب الّيت مطبوعة من الس ولريغّب اُألخر أيضاً

ارتقـاءاً مـستمراً وجعـل       "املدينة العلمية "  االس األخرى ال سيما    - عزوجلّ -أعطا اهللا   
 الـشهادةَ حتـت   - عزوجـلّ -اهللا وأعطانا . أُمورنا يف الدين مزيناً حبلْية اإلخالص ووسيلة خلير الدارين   

روضـة البقيـع،    ، واملـدفن يف )من املسجد النبوي على صاحبها الصالة والسالم   (اخلضرآء   القبِة ظالِل
  .آمني جباه النيب األمني صلّى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّم           ".واملسكن يف جنة الفردوس

                              

               
 )املدينة العلمية: تعريب(
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  عملنا يف هذا الكتاب
 قد عرضنا الكتاب أمامكم على حنٍو ليسهل قراءته لطلبة العلم والعلماء وميكـن    -١

فهمه بغري الزلّة واخلطـأ، وهكـذا عرضـنا اآليـات القرآنيـة، واآلحاديـث النبويـة ليـسهل                  
  .قراءما دون لَحنة وغَلطة

  . الكتب األحاديث الشريفة  وخرجنا آيات القرآن الكرمي واألحاديث املباركة من-٢
  .فلهذا أوضحنا اآليات القرآنية باألقواس املزهرة ﴿       ﴾

  .½     ¼واألحاديث الشريفة بالقوسين الصغريين 
  . قد قابلنا متنه وشرحه مع نسخ متعددة-٣
  . قد التزمنا خط العريب اجلديد وأوردنا رموزاً وأوقافاً على وفقه-٤
  .رام سهالً جداًالكتاب إلخواننا الِك والتزمنا أن نسهل -٥
 قد التزمنـا تفـسري بعـض األلفـاظ الـصعبة واالصـطالحات الفنيـة بـني الـسطور                    -٦

  .بألفاظ سهلة، ليسهل فهم العبارة
  . باللّون األمحرقد زخرفنا بعض الكتاب. ٧

. بـاهللا العظـيم   حسبنا اهللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعـم النـصري وال حـولَ وال قـوة إالّ                  
 الـنيب املختـار،   نعنا، وقرة عيوننا، سيدنا وموالنـا حممـد    يوصلى اهللا تعاىل على حبيبنا، وشف     

  .وعلى آله األطهار األنوار، وأصحابه األكْبار األبرار
  !       آمني، يا رب العلمني

   شعبة الكتب الدراسية،:من أعضاء
 )الدعوة اإلسالمية(" املدينة العلمية "
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 وهـي مدينـة   ،"جرجـان " يف ولـد ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممـد اجلرجـاين     امسه
كـان منـذ صـغره    . اخلـامس للـهجرة   يف مطلـع القـرن  ، "فارس"  ببالد"خراسان" و"طربستان"مشهورة بني 

الفقـه، وملـا كـان فقـريا مل خيـرج      النحـو واألدب و     كتـب  حمبا للعلم، فأقبل على الكتب والدرس، خاصةً      
جان وقرأ كـل مـا وصـلت إليـه يـده مـن كتـب، فقـرأ للكـثريين ممـن                  م يف لطلب العلم نظرا لفقره، بل تعلّ     

  .والبالغة واألدب، كسيبويه واجلاحظ واملربد وابن دريد وغريهمو اشتهروا باللغة والنح
 "جرجـان "ار علمـاء النحـو عنـدما نـزل        م النحو على يد واحد مـن كبـ        الفرصة ليتعلّ  ويأت له 

صـيته، فجـاء     وأستاذًا، واشتهر شهرة كبرية، وذاعاًضي األيام ليصبح عبد القاهر عاملها، ومتِب واستقر
ا  ها عنه، وكانإليه طالب العلم من مجيع البالد يقرءون عليه كتبه ويأخذونعبد القاهر يعتز بنفسه كثري

القـاهر اجلرجـاين ملرتلـة عاليـة مـن العلـم،         أجل املال، ووصل عبدويكره النفاق، وال يذل نفسه من
  .يستحقه ولكنه مل يقَدر التقدير الذي

  : منها وقضى عبد القاهر حياته بني كتبه يقرأ ويؤلف، فكتب يف النحو عدة كتب
 "نيباملتـ "دواويـن     مـن  "املختـار ":  ويف الشعر كتب منـها     "اجلمل" و "التكملة" و "املقتصد" و "املغين"
لبالغـة، فهـو يعتـرب مؤسـس علـم       ا وترجع شـهرة عبـد القـاهر إىل كتاباتـه يف     ،"أبو متام " و "البحتري"و

 من أهم الكتب "أسرار البالغة" و "دالئل اإلعجاز ": كتاباهد  البالغة، أو أحد املؤسسني هلذا العلم، ويع      
كـرمي وفـضله علـى النـصوص     وقد ألفهـا اجلرجـاين لبيـان إعجـاز القـرآن ال      اليت أُلفت يف هذا اال،

  .ونثر األخرى من شعر
 باقيا، يغتـرف منـه   هـ، لكن علمه مازال٤٧١البالغيني عبد القاهر اجلرجاين سنة   شيختويفو

  .كل ظمآن إىل املعرفة ويهدي إىل السبيل الصحيح يف بيان إعجاز القرآن الكرمي
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 عماد الـدين، واملـشهور     :لقبه، و ¼مال جامي ½ عبد الرمحن بن أمحد اجلامي املشهور بـ       امسه

امي قـدس سـره   اجلـ  بالنسبة إىل والده شيخ اإلسالم أمحد ¼جامي½، وختلصه يف األشعار     ¼نور الدين ½ـب
 :"جـام " بالنـسبة إىل قـصبة   ¼اجلـامي ½اليت هي قصبة خراسان، ولد فيها، فمعـىن        " جام"السامي، أو إىل    
وقـد   حمصل الفيض من جامـه،  :امياجل، وبالنسبة إىل والده شيخ اإلسالم أمحد    "جام"الساكن بقصبة   

  :النسبتني يف شعرههاتني عبد الرمحن اجلامي ذكر 
مِلودمج امو رشلَه قَحم    جرعاِمه جش يِإ الْخاِملَسيس ت  
  تس اَياِم جمصلّخى تنعمو دب    ارعشه أَديِر جر دمر جالَ

  .مام األعظم أيب حنيفة رمحه اهللاتصل إىل اإلمام حممد رمحه اهللا تلميذ اإلينسبه ونسب والديه 
 "شـرح املفتـاح  "وقـرء  " هـرات "قد حـصل علـوم الـصرف والنحـو مـن والـده، مث وصـل             

سمرقندي عليـه  الـ ي مث حـضر يف حلقـة الـدرس خلواجـه علـ          . لعالمة جنيد رمحـه اهللا    ل "املطول"و
الرمحة تلميذ السيد الـسند الـشريف اجلرجـاين قـدس سـره النـوراين، مث شـارك يف حلقـة الـدرس             

ين، مث  رمحة اهللا الغـ   اجرمي عليه الرمحة تلميذ العالمة سعد الدين التفتازاين عليه رمحة           اجلحملمد  
  . وغريه"روم"استفاد من قاضي 

وسلـسلة بيعتـه يتـصل     ،  لفارسية، وبعضها يف العربيـة    تصانيفه أربعة ومخسون، بعضها يف اللغة ا      
  .كاشغري قدس سرهالإىل خمدوم امللة سعد الدين 

، وخيرج سن وفاته من هـذه  "هرات"بالغاً مثانني سنة من عمره بـوقد وصل إىل احلق عزوجل  
  .]٩٧: آل عمران [ ﴾ومن دخلَه كَانَ آِمناً ﴿: اآلية الكرمية

  
  )الدعوة اإلسالمية(ة املدينة العلمي              
      شعبة الكتب الدراسية              



  
  

 

 

)١(  
  .................................... ......................على)٢(احلمد هللا

                                                
بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا الذي خلق اإلنسان، وأعز منـهم العـاملني، والـصالة والـسالم علـى سـيد                    

  .آله وأصحابه بآدابه املتأدبنيالعاملني الكاملني وعلى 
صدر املؤلّف رسالته بالتسمية اقتداًء بكتاب اهللا عزوجلّ، وعمالً بقول النيب صلى ] بسم اهللا الرمحن الرحيم [:قوله  )١(

: أي¼ فهو أقطع¼ بسم اهللا الرمحن الرحيم½كلّ أمر ذي بال ال يبدء فيه بـ½: اهللا تعاىل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم
واإلشكال بتعارض حديثي التسمية والتحميد، . قص وقليل الربكة، فاألمر الّذي ال يبدء ا وإن متّ حسا ال يتم معىننا

جمرور بالباء وعالمة جره كسرة ¼ اسم½حرف جر و¼ الباء½: تركيب التسمية هكذا". عناية النحو"قد أجبنا عنه يف 
 وهو فعل مضارع مرفـوع  ¼إخل... أؤلّف بسم اهللا½: مبحذوف تقديرهواجلار وارور متعلّقان  . ظاهرة يف آخره  

مـضاف،  ¼ اسـم ½و. وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف آخره والفاعل ضمري مستتر وجوباً. لتجرده عن الناصب واجلازم  
 مع فاعله صفة للفظ اجلاللة¼ الرمحن½و. واسم اجلاللة مضاف إليه وهو جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره

مع فاعله صفة ثانية له جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة يف ¼ الرحيم½و. جمرور وعالمة جره كسرة ظاهرة يف آخره
¼ الرمحن½النصب والرفع أيضاً بناءً على نصب لفظ ¼ الرحيم½وهذا الوجه من اإلعراب متعين قرأة، وجيوز يف . آخره

جرمها فلكوما نعتني السم اجلاللة كما تقدم، وأما النصب فبفعل أما . ورفعه، فهذه ستة أوجه جتوز عربية ال قرأة
مـا دلّ علـى   : واالسـم لغـةً  . ¼هـو ½: ، وأما الرفع فعلى اخلربية واملبتدأ حمذوف تقـديره    ¼أمدح½: حمذوف تقديره 

اجـب الوجـود   اسم لذات الو¼ اهللا½كلمة دلّت على معىن يف نفسها ومل يقترن معناها بزمان، و: مسمى، واصطالحاً 
املـنعم بـدقائق   ¼ الرحيم½النعم اجلليلة العظيمة، و: املنعم جبالئل النعم أي¼ الرمحن½املستحق جلميع احملامد، و 

  . بتغير"احلاشية على الشمة". النعم احلقرية: النعم أي
 حبـديث رسـول اهللا صـلّى اهللا    ابتدأ كتابه حبمد اهللا اقتداًء بكتاب اهللا عزوجـلّ وامتثـاالً  ] إخل... احلمد هللا  [:قوله  )٢(

أنّ ¼ احلمـدهللا ½ومعـىن  . ¼كلّ أمر ذي بال مل يبدء فيه حبمد اهللا فهـو أقطـع  ½: تعاىل عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم  
كلّ محد من األزل إىل األبد من أي حامـد كـان صـدر أو مل يـصدر خمـتص بـاهللا تعـاىل، ففيـه ثالثـة تعميمـات                 

 الثالثة فتعميم احلمد بأن يكون كلّ فرد من أفـراد احلمـد، وتعمـيم الزمـان بـأن        وختصيص واحد، أما التعميمات   
وأمـا  . يكون من األزل إىل األبد، وتعميم احلامد بـأن يكـون مـن أي حامـد سـواء كـان مـن املالئكـة أو غريهـم          
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  ...........)٥(األنبياء سيد على)٤(، والصالة)٣(، وآالئه الكاملة)٢(الشاملة)١( نعمائه
                                                

 أو للجـنس، وأمـا   التخصيص فتخصيص احلمد باهللا تعاىل، أما التعميم األول فمفهوم من الـالم؛ ألـا لالسـتغراق            
التعميم الثاين فمستفاد من العدول من فعلية اجلملة إىل امسيتها؛ ألنه يفيد الدوام، وأمـا الثالـث فحاصـل مـن عـدم          

. للتخـصيص ¼ هللا½: ذكر الفاعل احلامد كما تقرر يف علم املعاين، وأما التخـصيص الواحـد؛ فـألنّ الـالم يف قولـه            
مد وهو فاعل احلمـد، وحممـود وهـو مـن وقـع عليـه احلمـد، وحممـود بـه                  حا:  أنّ أركان احلمد مخسة    اعلمو

وهومدلول صيغة احلمد، وحممود عليه وهو السبب الباعث على احلمد، وهذا الركن ال بد أن يكـون مـن أفعـال         
  ".احلاشية على الشمة"احملمود، وصيغة احلمد وهو اللفظ الدالّ على احلمد، 

مبعـىن النعمـة، وهـو اسـم      ¼ فعـالء ½ تعاىل، والنعماء بفتح النون واملد على وزن         أي نعماء اهللا  ] نعمائه [:قوله  )١(
على إنعام ½: من أوزان اجلمع، وهو كما أشرنا حبذف املضاف تقديره¼ فَعالَء½مجع ال مجع؛ ألنه مل يثبت 

ال ¼ م النعمـاء إنعـا ½؛ ألنه حممود عليه وال بد للمحمود عليه أن يكون من أفعـال احملمـود، والفعـل                 ¼نعمائه
  ".الكامل"نفسها، تدبر ملخصاً من ¼ النعماء½

نعمائه ½واملراد بـ¼ مسع يسمع½، وهو مأخوذ من الشمول مبعىن العموم، بابه ¼نعمائه½صفة لـ] الشاملة [:قوله  )٢(
  . بتغير"الكامل"الشاملة لكلّ نوع من أنواع خلقه، ¼ الشاملة

 مبعىن نعمـة علـى وزن    ¼إال½ أو   ¼ألْي½ مجع   ¼آالء½اهللا تعاىل، موصوف وصفة، و    آالء  : أي] وآالئه الكاملة  [:قوله  )٣(
 الفـضائل الّـيت   ¼آالئـه الكاملـة  ½ـاجتمعت اهلمزتان فقلّبت الثانية ألفاً لفتحـة األوىل، واملـراد بـ       ¼ أءالء½أفعال، أصله   

  .بزيادة" الكامل "]٧٠: اإلسراء[﴾ آدمولَقَد كَرمنا بِني ﴿: خص اهللا تعاىل ا نوع اإلنسان قال اهللا تعاىل
، مل يستعمل ¼زكى½كالزكاة من   ¼ صلى½بتحريك العني أو سكونه من      ¼ فعلة½الصالة على وزن    ] والصالة [:قوله  )٤(

، وكتابة األلف بالواو على ¼صلى صالة½: هو اسم يوضع موضع املصدر يقال: "الصحاح"الفعل ارد منهما ويف 
الصالة من اهللا تعاىل رمحة ومن املالئكـة  :  إىل خمرج الواو للداللة على أنه منقلب منه، وقالوا      لغة من مييل األلف   

إيصال اخلري إىل الغـري،  : استغفار ومن املؤمنني دعاء ومن الوحوش والطيور تسبيح، واملراد هاهنا املعىن العام أي         
  . بزيادة"احلاشيه على الشمة".  أنه ليس مبحظوروإنما اقتصر املصنف على ذكر الصالة دون السالم تنبيهاً على

وقعت الواو بعد الياء ساكنة فقلّبت ياًء وأدغمت الياء يف الباء ¼ سيود½السيد أصله  ] على سيد األنبياء   [:قوله  )٥(
 مـن النبـوة مبعـىن الرفعـة يف     : كويل وأوليـاء، والـنيب لغـة      ¼ أفعالء½واألنبياء مجع نيب على وزن      ¼ سيد½: فصار

ما ارتفع مـن  : النبوة والنبية: "القاموس" و"الصحاح"االرتفاع، ويف : النبوة على وزن املروة   : "مشس العلوم "
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مـا   على)٥(النحو يف)٤(أنّ العوامل)٣(اعلم .)٢(، وعلى آله اتىب   )١( املصطفى نحممد
  .............................................................)٧(شيخال)٦(فهألّ

                                               

 
مبعـىن  ¼ فعيل½األرض، فإن جعلت النيب مأخوذاً من النبوة اليت مبعىن الرفعة أو االرتفاع فأصله غري اهلمزة فهو    

جعلته مأخوذاً من النبأ مبعىن اخلرب؛ ألنه خيـرب عـن الغيـب    من رفعه اهللا على سائر خلقه، وإن : املفعول، أي 
إنه منقول من النيب مبعىن الطريق؛ ألنه طريق ووسيلة إىل اهللا تعـاىل،  : بوحي من اهللا تعاىل فأصله اهلمزة، وقيل   

كـذا يف بعـض احلواشـي، ويف ذكـر املـصنف لفظـة       . من أرسله اهللا إىل خلقه لتبليـغ الـدين     : ويف االصطالح 
  .¼أنا سيد ولد آدم وال فخر½: تلميح إىل قوله صلى اهللا تعاىل عليه وسلم¼ يدس½

مسـي بـه    ¼ بسيار سـتوده شـده    ½حممد صيغة اسم مفعول من باب التفعيل مبعىن         ]  املصطفى نحممد [:قوله  )١(
، واملـصطفى اسـم   ¼سـيد األنبيـاء  ½: لوفور حمامده وحماسنه قبل البعثة وبعدها، وهو مع صفته بدل من قوله          

: بالتـاء فقلّبـت تـاء االفتعـال طـاًء فـصار           ¼ املـصتفى ½: مبعـىن اختـار، أصـله     ¼ اصـطفى يـصطفي   ½مفعول ِمن   
  ."الرسالة الشمة"، ¼املصطفى½

، واآلل اسم مجع، وآل حممـد صـلى اهللا تعـاىل عليـه        ¼سيد األنبياء ½عطف على   ] وعلى آله اتىب   [:قوله  )٢(
عشريته وأهل بيته، أو كلّ مؤمن تقي، وعلـى هـذا يكـون األصـحاب داخلـني يف      : ده وأزواجه أي وسلم أوال 

من ذَكَرِني ولَم يذْكر آِلي فَقَد ½: اآلل، وإنما جاء مع ذكر سيد األنبياء بذكر آله؛ لقوله عليه الصالة والسالم      
فَاِنية"كذا يف ¼ جحاشية الشم".  

  .طاب عام لكل من يسمع، لذلك جاء بصيغة الواحدخ] اعلم [:قوله  )٣(
: املؤثّر، ويف االصطالح: العوامل مجع عامل على وزن فواعل ككاهل وكواهل، والعامل يف اللغة] العوامل [:قوله  )٤(

  .ما يوجب كون آخر الكلمة على وجه خمصوص من اإلعراب من الرفع أو النصب أو اجلر أو اجلزم
إخل، والنحو يف اللغة ... العوامل حال كوا مذكورة يف النحو: أي¼ العوامل½:  حال من قوله]يف النحو [:قوله  )٥(

  .، ومعناه االصطالحي مذكور أيضاً هناك"عناية النحو"جاء على تسعة معان ذكرناها يف 
املنـصوب راجـع   ¼ هألّفـ ½العوامل، وضمري ¼ ما½إخل، واملراد بـ... بناء على ما ألّفه: أي] على ما ألّفه   [:قوله  )٦(

  .إليه وتذكريه باعتبار لفظ املوصول
  من كان له مهارة كاملة يف فن: يف اللغة، ويف االصطالح¼ پري وخواجه½الشيخ : "الصراح"يف ] الشيخ [:قوله  )٧(
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 ٤  

سـقى  )٤(اجلرجـاين بـن عبـد الـرمحن       )٣( القـاهر  عبـد )٢(أفضل علماء األنام   )١(اإلمام
؛)٨(لفظية ومعنوية )٧(ئة عامل اجلنة مثواه م  )٦(وجعل ثراه)٥(اهللا

                                                
يـراد  من الفنون، وأكثر ما يقع الشيخ يف كتب النحو والبيان يراد به هذا اإلمام عبد القاهر املكنى بأيب بكر، كمـا        

النحـو مـن أيب الفـتح     به أبو علي سينا يف كتب احلكمة وأبو احلسن األشعري يف كتب الكالم، والشيخ هذا أخذ    
  . وغريه بتغير"الكامل". بن جني وهو أخذه من أيب سعيد السريايفّ وعلي املازينّ

دى، واملراد أنه إمام يف علم النحو اإلمام مبعىن املأموم، وهو املقت: فعال مبعىن املفعول، أي  ] اإلمام [:قوله  )١(
فقط ال يف العلوم الدينية؛ ألنّ املؤلّف من أصحاب االعتزال كما أنّ سـيبويه وأخفـش وابـن جـين وأبـا علـي          

  . بزيادة"شرح الشرح"الفارسي والزخمشري وغريهم منهم 
العلـوم الدينيـة، وميكـن أن يـراد     هو أفضل العلماء يف الفنـون األدبيـة ال يف        : أي] أفضل علماء األنام   [:قوله  )٢(

  . بتغير"الكامل"مطلق األفضلية ادعاًء وفرضاً لترغيب الطالّب إىل استماع ما يلقى إليهم 
إنما أضاف املصنف العوامل إىل الشيخ عبد القاهر؛ لئالّ تكون جمهولة املصنف ] إخل... عبد القاهر [:قوله  )٣(

  ." الشمةالرسالة". وال خترج عن درجة القبول
، وهي قريـة مـن قـرى        "گرگان" على وزن سلطان معرب      "جرجان"اجلرجاينّ نسبة إىل    ] اجلرجاينّ [:قوله  )٤(

  . بزيادة"الصادق"، "اخلوارزم"من قرى : ، وقيل"االسترآباد" أو من قرى "الشرياز"
¼ ضرب يـضرب  ½  على حد  خرب مبعىن اإلنشاء؛ ألنّ املقصود الدعاء، وسقى يسقي       ] إخل... سقى اهللا  [:قوله  )٥(

وفيـه إشـارة إىل عـدم تكفـري أصـحاب االعتـزال؛ ألنّ       . التراب الندي، واملراد قربه   :  والثرى "سرياب كردن "
  . وغريه بزيادة"شرح الشرح". الدعاء باخلري للكافر امليت غري جائز

، وجعل من "د يف اللغةاملنج". املرتل، مجعه مثاو: سقى، واملثوى: عطف على قوله] إخل... وجعل [:قوله  )٦(
  .¼مثواه½: والثاين¼ اجلنة½: أفعال التصيري فله مفعوالن أوهلما

  اعلمالعوامل مئة بناًء على ما ألّفه الشيخ، وإالّ فذهب األخفش إىل أا أحد ومئة، و: أي] مئة عامل [:قوله  )٧(
العامل يف املبتـدأ واخلـرب،   : أحدمهاأنّ اخلالف يف العامل املعنوي دون اللفظي، فعند الشيخ املعنوي اثنان      

هـذان املـذكوران،   : العامل يف الفعل املضارع، وعند األخفش املعنوي ثالثة عوامل، االثنـان منـها      : والثاين
  ."الشمة"كذا يف . العامل يف التابع من الصفة، والتأكيد، والبدل وغريها: والثالث

ما يدرك بالقلب ويتلفّظ به كاجلوازم    : بعضها معنوية، والعامل اللفظي   بعضها لفظية و  : أي] لفظية ومعنوية  [:قوله  )٨(
ة"ما يدرك بالقلب وال يتلفّظ به كما يف املبتدأ واخلرب : والنواصب، والعامل املعنويالشم".  

.....................



  

  

 

 

)٤(منـها سماعية ؛ فالـ )٣(مساعيـة وقياسـية  )٢(ضـربني 

 عـامالً، والقياســية    
أحـد وتـسعون

 عددان، )٦(سبعة عوامل، واملعنوية منها   )٥(منها
 منـها   

وتتنوع السماعية
.عشر نوعاًعلـى ثالثـة    )٧(   

                                                
:  وقوله،¼العوامل اللفظية½: الفاء تفصيلية، واللفظية صفة موصوفها حمذوف، والتقدير] فاللفظية منها [:قوله  )١(

  .إخل... العوامل اللفظية حال كوا ثابتة من مئة عامل: حال أي¼ منها½
على قسمني؛ ألنه ال خيلو بعد كونه مسموعاً من العرب إما أن يقاس عليـه شـيء          : أي] على ضربني  [:قوله  )٢(

والثاين مساعي ل قياسيآخر أو ال، األو.  
عوامـل قياسـية،    : عوامـل مساعيـة والثـاين     : أحدمها: ، أي ¼ضربني½ :بدل من قوله  ] مساعية وقياسية  [:قوله  )٣(

 والعامل السماعي :       مـا يـسمع مـن العـرب     : ما يسمع من العرب وال يقاس عليه شيء آخر، والعامل القياسـي
  .ويقاس عليه شيء آخر

 إخل، وكـون العوامـل      ...فالعوامل السماعية حال كوـا مـن العوامـل اللفظيـة          : أي] فالسماعية منها  [:قوله  )٤(
  . عامل واحد على أنّ أمساء العدد املركَّبةالسماعية منحصرةً يف أحد وتسعني عامالً

إخل، وكون العوامل القياسية ... العوامل القياسية حال كوا من العوامل اللفظية: أي] والقياسية منها [:قوله  )٥(
  .ياسية مثانية، تأملسبعةً على أنّ اسم التفضيل ليس منها وإالّ فالق

إخل، وكـون العوامـل املعنويـة      ... العوامل املعنوية حال كوا مـن مئـة عامـل         : أي] واملعنوية منها  [:قوله  )٦(
معـىن الفعـل، واالبتـداء، وجتـرد الفعـل      :  فهي ثالثـة   "اللباب"عددين عند الشيخ وسيبويه، وأما عند صاحب        

  .املضارع من النواصب واجلوازم
تـصري العوامـل الـسماعية حـال كوـا مـن            : كون الشيء أنواعـاً، أي    : التنوع] تتنوع السماعية منها   [:لهقو  )٧(

العوامل اللفظية ثالثة عشر نوعاً، وإنما احنصر األنواع يف ثالثة عشر نوعاً؛ ألنّ نوعية العوامل السماعية إنما              
رة يوجد ذلك االتحاد يف سبعة عشر حرفاً فجعلت نوعاً تكون باتحاد العمل وتوافِقها فيه، ففي احلروف اجلا

 أنّ واعلم. واحداً، ويف احلروف املشبهة بالفعل يوجد ذلك يف ستة أحرف فجعلت نوعاً، وعلى هذا القياس
أفعال القلوب، : أفعال وأمساء وحروف، فاألول على أربعة أنواع: العوامل اللفظية السماعية على ثالثة أنواع     

أمسـاء األفعـال، وأمسـاء    : فعال الناقصة، وأفعال املقاربة، وأفعال املدح والذم، والثاين على ثالثة أنـواع         واأل
:  وغريهـا، والثالـث علـى سـتة أنـواع         ¼مهما½ و ¼مىت½ و ¼من½: العدد، واألمساء املتضمنة ملعىن الشرط، حنو     

حلـروف اجلازمـة، واحلـروف    احلروف اجلارة، وحروف النـداء، وحـروف النفـي، واحلـروف الناصـبة، وا      
  . وغريمها"الرضي" و"الشمة"ملخصاً من . املشبهة بالفعل
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علـى  )١(منـها  فاللفظيـة    
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  �4 IG�J B��     iH'�1 ��	:/4 IG�J "FW$½:,¼)�(    �:-� iH'�-1 ?)�(  K-�4 � :½ a�
:;8 i�, :�'¼ �½�bJ 	c)#�d a�¼)�(�......................................  
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)�(  *'+,:] ���, :;8 B5 a� [l�4 �°% : ��f½�f ¼ �G0� # �̀ f �2k ` ��%�5��½�̀ f ¼n��k \�	4 	9 :�� ���f��#�(�%��s��  
    ³!#�(�I O�% �®��f ] ��1� :�·[#� ½��1 ¼n��k \�	4 	9 :� �
 Î��� ��f  ÞÊ�%�7�) �7�D������ ���®� ³���  ]  �!�7µ�� :�[ &

�5�4 :        n��k \�	2� &R�=u� ��j#0  �2k �D�
°% &_���� HI (3L� :�    ��.77�D�  ³���µ��7�E A7�� _���05�� ���f  ]  �
	7u :
��[n��k \�	4#  :� �(�4�� q�!�?�� ���f�#��� ¿0����  -�� ¿ru ��#�0��	�k  ] *��M
$� :�·«[ &"���s��".  

)�(  *'+,:]  :, iH'�1 ...`5 [q� :7 ½02�¼      <�� g �^ #� &½04¼ 7� ½�^! ¼     R��U�� _�2�� 6�	d �	su �� :(; 
 r���>�� <�� \�% �	su ` ��# R�%(3>�#	9 &/01� :½-�4 �^(� ¤�#0uJ ¼ &"���s��".  

)�(  *'+,:]  �:� iH'�1 [q� :  ���� �#? A�½04¼      	79 &'�(37>� H7I R��7U�� _�72�� 6�	7d ��� �ef ��e# & :½ ¤�#
  0uJ �d(�� _�5�¼   ��°% &½_�
 ¼       \7��� �{0u `# &'�(3>� HI½ 074¼       &/071�# r7���>�� \75� _7D�u R��7U�� ��7� #� &
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                    �7�% �7�
 �7�� ��{�? -��� l
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�� �f# &�!�=1�½¢E ¼#½ 	7E' ¼  �7%
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     �H#� IG�J B�� "	3Z@4 IG�J B5)�(   -1 ��	:/4 IG�J ��3��4½�4¼ K�4 � :½  �4 a�
 :;8 i�,¼ .  �H#� IG�J B5      	:/-4 I-G�J ��!���-4  --1 ��½ �-4¼)�(½� ¼½ c-'¼)�( �
K�4 :½�bJ 	c)#�? �4 a�¼ � ½�bJ 	c)#�? � a�¼ �½�bJ K#�? c' a�¼)�(.  

                                                 

            �7�� !�37>4`� ����# &��%	s�� aJ�d�# &P!#(=�� 05� �̀ f ¢u(3M��½ 074 ¼          "�7Á �ef �̀ f J	7¬ �7% a07)#
      n��k \�	4 	9 &P!#(=�� l��� #� _�2�� :�    ��G��[7�U�# �����;7���#  ]   ��;7�� :�[   \7�	4 nf  :�   �07�4

    ��G�®��J A�� �̈ ���%��  ]  ��;�� :«[& �3>4`�#       n��k \�	2� &�V�>�� !�02u 04# &(,�� a0)# -��� ��� ! :
� �*��������#    �Ä#�(�M��� �c��e   ] Ä#±�� :�[ \�	4 nf :� �?#�0�{����� �6��[�N�� ���>�4 ] Ä#±�� :� [q� :  072�

�>4 ... &xf"���s��".  
)�(  *'+,:]  �H#� IG�J ...`5 [�)!�   H�U ��� ½l
�� ¼�� ���K� nf �d�!     �7���� \7  ?�(71� �A7s�# ����51� ������

 ��M4 A� R�J�� a0)#½*vK� P?�!f# ��s�� ��Áf¼ &±²� �Ò �̈ 3�� "���s��".  
)�(  *'+,:]   1 ��	:/4 IG�J-½�4¼ [ 7  #�½` ¼7 #�½�f ¼     77  P!�03� l
�� �ef# &��%�5��½` ¼ 77  #�½�f ¼   O7U�1� !�7N

\�	4 	9 &�M2>�1� <�^:  
�[����� �r���)�_�D� ��.�� ����
�0�� O�% �A���M    �(�2�E �_�D�>� ®.�� �̀  �¤��#  

q� :     n��k \�	4 	9# &(2E _b.�k ` :�              �a�07���  A7�� ³07�)�� �A7�� ����D�s��7���� ���f �7�>����J A�����# ] (Á�7% :��[ q�  : `
��Ds�Ø... &xf"���s��".  

)�(  *'+,:] 1-½�4¼  ½�¼  ½c'¼ ...`5 [ á 04#              n�7�k \7�	4 	79 R��!�=7� 6�	7K� ��7� �ef O�5�� '() '. :
����E	�u �(���.�k ���>���k ¤��k   ] �E	u :��[q�  :>�k ` ...xf.  

)�(  *'+,:]   �bJ K#�? c' [ OU(�� "�4 :       O�51� _�2�� 6�	d !�03u `7½A�¼ 3��# &   �7��# &¨�[N HI \�
� ¨�[
O�� "	2 ! ¯(s�� \Dd# n��k ¤� -�(� \��� ��?:  

�_�D�������  �������f ��	���3�u �A�� �¤��#    ��5���%�? �6��(�>�� O�% �N#� ��>�)  
7  !�03u �̀ f# �����5>�� ���Á(} ��� 6�	K� Asu w �ef _�2�� 6�	d ��3�k A� ��e ���#½`	� ¼	9:  

�\�M�4��	�� ��;�S�k ¤� �̀ �	�� �¤��	�%    � ��.�G �A�� ���v���v���\�M�
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)�(  *'+,:]     ���b� ���'� A�+� B+C; :, [�)!�               �7�	4 	79 R�J�	7d �	7su 074 6�	7K� '.7) ���  :½  �7� 
�5� !#¼    "�4 A� 6�	d g & :½    _��72  07uJ ����¼ q� o :            n�7�k \7�	4# &_��74 R�07uJ ��f �75� !# �7�  :�  �c�7���J��5���#
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)�(  *'+,:]  ! :;8 a� {� ...`5 [  ����%½w�� 0uJ ¼    (u072>��# '#.7£ 6�	7K� �7  6�	§ l��� :  R�07uJ ��f
  &w��              -0�� R� �	d ���K� a.G �,� �	���u ` ���
f# &�D��� �D>�`0� 6�	K� ��� '.[%     6�	7��� �0  ` ��
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f \
	s� P!�03�� O=>2u _�2�� ��$ #� &�VHI#� -��� #� 
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)�(  *'+,:] &�@�F�H' [q� :        Ê��  �µ251� *�5,>E`� �Å>À ef o�3�>1� *�5,>E��½�̀ f ¼#½HI ¼       \7  /�(7N �7� ���
 %$� ��  Ê�� �.�# �U�½0��  ¼    	79 &�7µ251� *�5,>7E`�  �Å>7Ë \�
°% *���� �	sE# *�M�� ¨>�  :½   H,7� 07uJ

  � 0�  "�1� ��´ \�
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   	9 &*	��� A� �h	{0� \uÑ>  :½0uJ �}�) -	2�� 6(U¼ A�á ` ��.�# &½0uJ �}�) ¦�5�� ���N¼ -0�� o

 &\uÑ>��"���s��".  
)�(  *'+,:]    :;8 �:! :;8 Hk [q� :    \7�	4 �7�� �7µ� 	D% &0uJ �0� -	2�� 8 *�d# &0uJ �{ -	2�� 8*�d# :

½0uJ �}�) -	2�� 8*�d¼ ��� ` &½0uJ �}�)¼]2% .  
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½04 ¼          A7� R̀ �7) �74�	�� l7M,1� OU���� �0  `# &�����L� ��� r35�� ��£ g �j� ��½ 074¼  _D=7�  "�74# & :
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                    ��Ù7% o"�#$� �7�� ���� &R��% �G0�  �� �	� A���>� Au(u02>�� �� ���# &�
(�e ���½ �7� ¼   �̀ f �{07k ` ��u!0371�

       ��Ù% o8�,�� ��� ����# &����� ���½�� ¼     	9 a({� Â[�k �  '(L� ��� �{0k ` P0��v�� :½���
f ¼#½��� ! ¼#½  �7�M%
!�Ò ¼ &0)� �D>��+�  ���4 ` ef o�D>����% A���>%"���s��".  
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P�!�K� '#(L� A� :½����¼	9 &��2� ��� g :  
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 )٢(، وهي تدخل على املبتدأ واخلرب، تنِصب املبتدأ)١(احلروف املشبهة بالفعل

  ...................................: )٤(، وهي ستة حروف)٣(وترفَع اخلرب
                                                

األوىل تقدمي احلروف املشبهة بالفعل على احلـروف اجلـارة          : فإن قلت ] هة بالفعل احلروف املشب  [:قوله  )١(
عمل : ألا جتر االسم، وهذه تنصب االسم وترفع اخلرب، واملنصوب واملرفوع مقدمان على ارور، قلنا         

 تعمـل لكوـا   احلروف اجلارة أصلي خبالف احلروف املشبهة بالفعل؛ فإنّ عملها فرعي غري أصلي، ألـا         
لكوا مشاة ¼ احلروف املشبهة بالفعل½مشاة للفعل واألصلي أوىل بالتقدمي من الغري األصلي، وتسميتها بـ

للفعل لفظاً ومعنى، أما لفظاً ففي الثالثية والرباعية ويف اإلدغام، ويف حلوق كاف اخلطاب ونـون الوقايـة يف         
هلا على االمسني، ويف كوا مبنية على الفتح، وأما معىن؛ فألنّ معانيها ، ودخو¼إنين½ و¼إنك½: أواخرها، حنو
 ¼ليـت ½ اسـتدركت، ومعـىن   ¼لكـن ½ شبهت، ومعـىن     ¼كأنّ½ حقّقت، ومعىن    ¼أنّ½ و ¼إنّ½فمعىن  معاين األفعال   
تنـسخ  ؛ ألا إذا دخلـت علـى املبتـدأ واخلـرب     ¼احلروف النواسخ½ ترجيت، وتسمى بــ¼لعلّ½متنيت، ومعىن  

ألا تدخل على املبتدأ واخلرب، وتسمى ¼ احلروف الدواخل½العمل السابق وهو الرفع يف كليهما، وتسمى بــ
  . وغريمها"حاشية الشمة" و"عبد الرمحن"لداللتها عليها، ¼ حروف املعاين½بـ

بالفعـل املتعـدي    ا  تهه احلروف عمل النصب والرفـع ملـشاب       إنما أعطيت هذ  ] إخل... تنصب املبتدأ  [:قوله  )٢(
 أنّ للفعل عملني أصلي وفرعي، فاألصلي رفع اجلـزء األول ونـصب        واعلمخاصة يف الدخول على االمسني،      

  .الثاين، والفرعي عكسه، فأعطي هذه احلروف العمل الفرعي لكوا فرعاً يف العمل ملا ذكرنا
، أما عند الكوفيني فهو مرفوع بالعامل املعنـوي  رفع هذه احلروف اخلرب عند البصريني     ] ترفع اخلرب [: قوله  )٣(

  .وهو االبتداء، ال ذه احلروف
ــ       : فإن قلت ] ستة حروف  [:قوله  )٤( الّـذي هـو   ¼ أحـرف ½ملّا كانت هذه احلروف ستة كان املناسب أن يعبر عنها ب

مل يستحـسن  ¼ احلروف اجلارة½ا بـإنه ملّا عبر عن الّيت قبله  : الّذي هو مجع الكثرة، قلنا    ¼ حروف½مجع القلّة ال بـ   
 مـن أنـه   "الفوائـد "تغيري األسلوب مع شيوع استعمال كلّ من صيغيت الكثرة والقلّة يف األخرى كما ذكره صاحب           

  .¼أقراء½ مع وجود ]٢٢٨: البقرة [ ﴾ثَالَثَةَ قُروٍء  ﴿: قد يستعار أحدمها لآلخر كقوله تعاىل



  
  

 

¼ إنّ زيداً قائم½: االمسية، مثل)٣( لتحقيق مضمون اجلملةومها)٢(¼أنّ½و)١(¼إنّ½
  بلغين ثبوت انطالق زيد،: أي¼ بلغين أنّ زيداً منطلق½حقّقت قيام زيد، و: أي

                                                
أن تكون حرف توكيد، تنصب االسم : سورة املشددة على وجهني، أحدمهااملك¼ إنّ½ أنّ اعلم] إنّ [:قوله  )١(

سبعون خريفـاً، وأجيـب   :  أي¼إنّ قعر جهنم سبعني خريفاً½: وترفع اخلرب، وقد تنصبهما يف لغة، يف احلديث  
 إنّ بلوغ قعرها يكون يف سبعني عامـاً،  : إذا بلغت قعرها، وسبعني ظرف، أي     ¼ قعرت البئر ½بأنّ القعر مصدر    

إنّ من أشد الناس ½: وقد يرتفع بعدها املبتدأ فيكون امسها ضمري الشأن حمذوفاً، كقوله عليه الصالة والسالم
أن تكـون حـرف جـواب مبعـىن         : إخل، والثـاين  ... الـشأن :  أي ¼إنه½: ، األصل ¼عذاباً يوم القيامة املصورون   

ة محلـتين  قـ لعـن اهللا نا ½: ىل عنـه ملـن قـال لـه    خالفاً أليب عبيدة، كما يف قول ابن الزبري رضـي اهللا تعـا        ¼ نعم½
  ."املغين"نعم، ولعن راكبها، : أي¼ إنّ وراكبها½: ¼إليك

¼ إنّ½أن تكون حرف توكيد كــ : املشددة املفتوحة أيضاً على وجهني، أحدمها    ¼ أنّ½ أنّ   اعلم] ّوأن [:قوله  )٢(
ليها باملـصدر، فـإن كـان اخلـرب مـشتقا        واألصح أا فرع عنها، واألصح أا موصول حريفّ مؤول مع معمو          

، وإن كـان جامـداً قـدر      ¼بلغين ثبوت انطالقـك   ½: ¼بلغين أنك منطلق  ½فاملصدر املؤول به من لفظه، فتقدير       
كقـول  ¼ لعـلّ ½أن تكـون لغـة يف       : ، والثـاين  ¼بلغـين كونـه زيـداً     ½: تقديره¼ بلغين أنّ هذا زيد   ½: بالكون، حنو 

  ."املغين". إخل... لعلّك: أي¼  لنا شيئاًإيت السوق أنك تشتري½: بعضهم
املكسورة واملفتوحة كلتيهما تفيدان ثبوت مضمون اجلملة إالّ ¼ نّٔإ½يعين أنّ ] لتحقيق مضمون اجلملة [:قوله  )٣(

تؤكّـد املركّـب   : أنّ بينهما فرقاً، فإنّ املكسورة تؤكّد النسبة التامة، واملفتوحة تؤكّـد النـسبة الناقـصة، أي         
، ووجـه  ¼بلغين ثبوت قيام زيـد  ½: ¼بلغين أنّ زيداً قائم   ½ي الّذي يكون منتزعاً من االسم واخلرب، فمعىن         التقييد

الفرق أنّ املفتوحة تغير معىن اجلملة خبالف املكـسورة، فإنهـا ال تغيـره، ولـذا تكـون يف مقامـات املفـرد              
جلملة يصح كلتامها، واملراد مبضمون مفتوحة، ويف مقامات اجلملة مكسورة، ويف مقام يصح فيه املفرد وا

، كما أشار إليـه  ¼قيام زيد½:  مثالً¼إنّ زيداً قائم  ½اجلملة مصدرها املضاف إىل الفاعل أو املفعول فمضمون         
ضرب زيـد  ½: ¼إنّ زيداً ضارب عمرواً½، ومضمون  ¼حقّقت قيام زيد، وثبوت انطالق زيد     ½: الشارح يف قوله  

 هذا إذا كان املسند مشتقا سواء كان مذكوراً كما يف األمثلة املذكورة         ، وطريق حتصيل املضمون   ¼عمرواً
استقرار زيد يف الدار، وإذا كان جامداً يلحق بآخره ياء النـسبة  : ، مضمونه¼إنّ زيداً يف الدار½: أو مقدراً حنو 

Å         
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  ،)٤(لالستدارك هي)٣(¼لكن½، و¼كأنّ زيداً أسد½: ، حنو)٢(وهي للتشبيه)١(¼كأنّ½و

                                                
 بـالكون كمـا   ر، أو قـد ¼أسـدية زيـد  ½: ¼إنّ زيـداً أسـد  ½أو املصدر يضاف إىل املسند إليه، فيكون مضمون   

  . بتصرف"الكامل" قدمنا،
إنّ ½: ¼كأنّ زيداً أسد½واألصل يف : عند أكثرهم، قالوا¼ إنّ½حرف مركّب من كاف التشبيه و     ] ّوكأن [:قوله  )١(

لـدخول اجلـار عليـه، وبـسيط غـري      ¼ إنّ½، مثّ قدم حرف التشبيه اهتمامـاً بـه، ففتحـت مهـزة         ¼زيداً كاألسد 
الشك والظن، :  بيانه، والثاينالتشبيه، وسيجيء: ربعة معان، أحدهاأ¼ كأنّ½ذكروا لـمركّب عند بعضهم، مثّ 

  :التحقيق، ذكره الكوفيون، وأنشدوا عليه: والثالث
  كَأَنَّ الْأَرض لَيس ِبها ِهشام    فَأَصبح بطْن مكَّةَ مقْشِعرا

. ومحلـه ابـن األنبـاري علـى الظـن       ¼ ك بالـشتاء  مقبـل     كأنـ ½التقريب، قاله الكوفيون، ومحلوا عليه      : والرابع
  . بتصرف"املغين"

لتشريك شيء بشيء يف وصف، وهذا املعـىن هـو الغالـب واملتفـق عليـه وأطلقـه اجلمهـور            : أي] للتشبيه [:قوله  )٢(
كأنّ زيداً ½: حنو وزعم مجاعة منهم ابن السيد البطليوسي أا تكون للتشبيه إذا كان خربها امساً جامداً    ،¼كأنّ½لــ

  . بتصرف"املغين"؛ فإنها يف ذلك كلّه للظن، ¼يقوم½ أو ¼عندك½ أو ¼يف الدار½ أو ¼كأنّ زيداً قائم½خبالف ¼ أسد
املكسورة املـصدرة   ¼ إنّ½و¼ ال½هي مركّبة من    : وهي بسيطة عند البصريني، وقال الكوفيون     ] ولكن [:قوله  )٣(

أصـلها  :  ، فنقلت كسرة اهلمزة إىل الكاف وحذفت اهلمزة، وقال الفـراء  ¼ال كإنّ ½: بالكاف الزائدة، وأصلها  
ويف معناهـا ثالثـة أقـوال،      . ¼لكـن ½للـساكنني، فـصار     ¼ لكـن ½فطرحـت اهلمـزة للتخفيـف ونـون         ¼ لكن أنّ ½

ة أا ترد تارة لالستدراك وللتوكيد  أخرى، قاله مجاع:  بيانه، والثاينأا لالستدراك فقط وسيجيء: أحدمها
ويصحب التوكيد معىن االستدراك، وهو قول ¼ إنّ½أا للتوكيد دائماً مثل    : ، والثالث "البسيط"منهم صاحب   
  . وغريه بتصرف"الرضي"ابن عصفور، 

لـدفع  ½: ما أشار إليه الشارح بقوله    : تاليف ما فات بشيء، ويف االصطالح     : وهو يف اللغة  ] لالستدراك [:قوله  )٤(
  .¼إخل... توهم
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وهلذا ال تقع إالّ بني  الناشي من الكالم السابق؛)١(لدفع التوهم: أي
كن بكراً )٥(غاب زيد½: مثل، )٤(باملفهوم)٣(اللتني تكونان متغايرتني)٢(اجلملتني
  ...........................،¼ما جاءين زيد لكن عمرواً جاءين½و، ¼حاضر

                                                
  ما هذا ساكن لكنه½: وال خيفى أنّ االستدراك ذا املعىن ال يوجد يف حنو] إخل... لدفع التوهم [:هقول  )١(

فإنـه ال يتـوهم مـن نفـي     ¼ لوال جاءين زيد ألكرمتـه لكنـه مل جيـئ       ½و¼ ما هو األبيض لكنه أسود    ½و¼ متحرك
 زيـد  يف املثال الثـاين، وعـدم جمـيء   د السكون نفي التحرك يف املثال األول، وال من نفي البياض نفي السوا     

االمتناعية، يف املثال الثالث، فال توهم فيه وال دفع، وهلذا فسر االستدراك بعض النحاة بأن ¼ لوال½مستفاد من 
تنسب ملا بعدها حكماً خمالفاً حلكم ما قبلـها، واالسـتدراك هلـذا املعـىن صـحيح يف املثـال األول والثـاين              

 ¼لكـن ½: "القـاموس "لالسـتدراك  مـرة وللتوكيـد أخـرى، يف     ¼ لكـن ½ب بعـض إىل أنّ      ويشكل بالثالث، فذه  
  . وغريه بتصرف"الكامل". لالستدراك والتحقيق، فهي يف الثالث للتأكيد

؛ ألـا منـشأ التـوهم والثانيـة         ¼مومهـة ½وهاتان اجلملتان تسمى األوىل منـهما       ] إخل... بني اجلملتني  [:قوله  )٢(
  . تدفع التوهمألا¼ دافعة½

ال يلزم التضاد بني املومهة والدافعة تضادا حقيقيا بـل يكفـي تنافيهمـا بوجـه مـا، قـال اهللا                : أي] متغايرتني [:قوله  )٣(
  فـإنّ عـدم الـشكر   ]٢٤٣: البقـرة  [﴾ِإنَّ اللّه لَـذُو فَـضٍل علَـى النـاِس ولَــِكن أَكْثَـر النـاِس الَ يـشكُرونَ                  ﴿: تعاىل

  . وغريه"الرضي"واإلفضال ليسا مبتضادين؛ لوقوع االجتماع، إالّ أنّ بينهما تنافياً يف اجلملة، 
غـاب زيـد لكـن بكـراً        ½: باملعىن نفياً وإثباتاً، فيمكن أن تكونا مثبتـتني لفظـاً، حنـو           : أي]  باملفهوم [:قوله  )٤(

، ¼لكن بكراً ما غاب½: ¼لكن بكراً حاضر½ معىن ، فإنهما وإن كانتا مثبتتني لفظاً متغايرتان معىن؛ ألنّ        ¼حاضر
؛ فإنهما وإن كانتـا منفيـتني لفظـاً خمتلفتـان     ¼ما سافر زيد لكن عمرواً مل يقم½: أو تكونا منفيتني لفظاً، حنو  

  ."الكامل"، ¼لكن عمرواً سافر½: ¼لكن عمرواً مل يقم½معىن؛ ألنّ معىن 
 تـوهم أنّ بكـراً أيـضاً غائـب ِلمـا بينـهما مـن األلفـة والـتالبس             ¼غاب زيد ½: فإنه ملّا قيل  ] غاب زيد  [:قوله  )٥(

 ¼إخل... مـا جـاءين  ½: ، وكـذا التقريـر يف قولـه       ¼لكـن بكـراً حاضـر     ½: والتماثل يف الطريقة، فاسـتدرك بقولـه      
  . وغريه"الكامل"
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 وهي)٤(¼ّلعل½و قيامه،)٣(ىأمتن: أي¼ ليت زيداً قائم½: ، مثل)٢(للتمني هي)١(¼ليت½و
، والفرق بني التمني والترجي أنّ ¼لعلّ السطان يكرمين½ :، مثل)٥(للترجي

                                                
  .¼لت½قد تبدل الياء تاًء فتدغم يف التاء فتصري ] وليت [:قوله  )١(
 فإنك حتب قيامه، ويتعلّـق  ¼ليت زيداً قائم½: حمبة حصول الشيء، حنو   : والتمني] لتمنيل [:قوله  )٢(

 فإنـك حتـب عـود الـشباب وهـو مـستحيل،       ¼ليـت الـشباب يعـود   ½: مبستحيل الوقوع غالبـاً حنـو     
ليـت  ½: ، وال يتعلّق بشيء واجـب الوقـوع فـال يقـال     ¼ليت زيداً قائم  ½: ومبمكن الوقوع قليالً حنو   

ليت ½: ، إالّ إذا اعترب مستبعداً كما أنه قد يستبعد العشاق اجنالء ليلة الفراق، حنو  ¼بالشمس تغر 
  .¼الليلة تنجلي

احلـال،   إنما فسر بصيغة احلال؛ ألنّ التمني إنشاء واملعىن اإلنـشائي يكـون موجـوداً يف           ] أمتنى: أي[: قوله  )٣(
 مع أما من أفعـال األمسـاء، وهـي تكـون إمـا مبعـىن          ¼أتوجع½و¼ اتضجر½بــ¼ أوه½و¼ أف½: ولذا يفسر حنو  

األمر أو مبعىن املاضي، وال خيفى أنّ كون أمساء األفعال مبعىن األمر أو املاضي عند األكثر، وذهب بعضهم 
  ."الكامل"، "األمشوين"إىل أا تكون أيضاً مبعىن املضارع كما يف 

: لب العني املهملة بالغني املعجمة وقلب الالم الثانية نوناً، والثانيةبق¼ لَغن½: فيه لغات، إحداها] ّلعل [:قوله  )٤(
½غَنبقلب الالم األوىل راًء والثانية نوناً وقلب العـني بـالغني، والثالثـة       ¼ ر :½ ـنعبقلـب الالمـني راًء ونونـاً،    ¼ ر

بإحلـاق التـاء الـساكنة بـاآلخر،     ¼ لَعلَّـت ½: بقلب الالم األخرية باأللف املمدودة، واخلامسة   ¼ لَعاء½: والرابعة
¼ عـن ½: حبذف الـالم األوىل وكـسر الثانيـة، والثامنـة         ¼ علِّ½: بكسر الالم الثانية، والسابعة   ¼ لَعلِّ½: والسادسة

 فأطلـب هنـاك،   "عناية النحو"حبذف الالم األوىل وقلب األخرية نوناً مكسورة، والبواقي من لغاته ذكرنا يف           
  . بتصرف"الكامل"

لعـلّ الـسلطان   ½: الرتقاب أمر حمبوب أو مكروه ال وثوق حبصوله، مثـال األول قولـه   : أي] للترجي [:قوله  )٥(
 ¼لعلّ الرقيب حاضر½:  وملّا كان ارتقاب األمر احملبوب أكثر اكتفى الشارح على مثاله، ومثال الثاين¼يكرمين

لعلّ الشمس ½: ، وال¼لعلّ الشباب يعود½:  ألمر مستحيل الوقوع أو واجب الوقوع فال يقال¼لعلّ½فال تستعمل 
؛ ألنّ املفهوم من عدم الوثوق أن يكون ذلك األمر ممكناً إالّ أنّ يف حصوله تردداً، واملـستحيل غـري    ¼تغرب

  ."الكامل"ممكن والواجب ال تردد فيه، 



  
  

 

k  l 

i  j  

  

 ٣٥  

ليت الشباب ½: مثل)٢(واملمتنعات كما مر،)١(األول يستعمل يف املمكنات
، ¼الشباب يعود)٤(لعلّ½: ؛ فال يقال)٣(خمصوص باملمكنات، والترجي ¼يعود

: )٨(عن العمل، كقوله تعاىل)٧(؛ فتكفّها)٦(على مجيعها )٥(الكافّةُ¼ ما½وتدخل 
اِحدو ِإلَه كُما ِإلَهمما زيد منطلق½و، ]١١٠: الكهف[ ﴾﴿أَنإن¼.  

                                                
  .فيما اليستحيل وقوعه وال جيب ويكون حمبوباً: أي] يف املمكنات [:قوله  )١(
ليـت الـذنوب   ½، و¼ليتنـا نـرى اهللا بأعيننـا   ½: سواء كان االمتناع عقليـا كقـول املعتزلـة     ] واملمتنعات [:قوله  )٢(

  :؛ فإنّ رؤية اهللا تعاىل ومغفرة الذنوب بغري توبة ممتنع عقالً عندهم، أو كان عادياً حنو¼مغفورة
  مِشيبفَأُخِبره ِبما فَعلَ الْ    فَيا لَيت الشباب يعود يوماً

  ."الكامل"فإنّ عود الشباب ممتنع عادة، أما عود شباب زليخا فأمر خارق للعادة ال ينايف االمتناع العادي 
  .أي مبا ال يستحيل وقوعه وال جيب، ويكون مترقّباً، حمبوباً كان أو مكروهاً] باملمكنات [:قوله  )٣(
ال تستعمل أيضاً يف ¼ لعلّ½غري ممكن عادة، وال خيفى أنّ ألنّ عود الشباب ] ¼إخل... لعلّ½: فال يقال [:قوله  )٤(

  ."الكامل"، ¼لعلّ السلطان يكرمين½: أمر غري مترقّب فال يقول من أيس من إكرام السلطان
هذه كافّـة؛ ألـا تـدخل علـى       ¼ ما½وتسمى  " منع كردن "مبعىن  ¼ كف½الكافّة مأخوذ من    ] ما الكافّة  [:قوله  )٥(

الكافّة حـرف، وقـال ابـن درسـتويه     ¼ ما½فعل فتكفّها عن العمل، ومذهب اجلمهور أنّ     احلروف املشبهة بال  
  . وغريه"الرضي"إنها نكرة مبهمة مبرتلة ضمري الشأن، فتكون امساً واجلملة بعدها خربها، : وبعض الكوفيني

 ¼لكنمـا ½ و¼أنمـا ك½ و¼أنمـا ½ و¼إنمـا ½على مجيع احلـروف املـشبهة بالفعـل، كــ      : أي] على مجيعها  [:قوله  )٦(
  .¼لعلّما½ و¼ليتما½و

الكافّةُ عن عملها بعد دخوهلـا عليهـا، ألنّ   ¼ ما½تكف احلروف املشبهةَ بالفعل     : أي] إخل... فتكفّها [:قوله  )٧(
¼ مـا ½تلك احلروف إنما تعمل ملشاتها بالفعل كما بينا يف أول هذا النـوع، وقـد زالـت املـشاة بلحـوق         

  . من وجه، فإنه مل يبق آخرها مبنيا على الفتح لصريورا كاجلزء منهاالكافّة  بآخرها
بالكـسر والفـتح، والكرميـة      ¼ أنمـا ½و¼ إنمـا ½لو ذكر اآلية بتمامها لكان مثاالً لـ      ] إخل... كقوله تعاىل  [:قوله  )٨(

  ].١٠٨: األنبياء [ ﴾قُلْ ِإنما يوحى ِإلَي أَنما ِإلَهكُم ِإلَه واِحد  ﴿: بتمامها هكذا



  
  

 

 
ــ  )١(¼ال½و¼ ما½ املبتـدأ واخلـرب،   يف النفْـي والـدخول علـى    ¼ لـيس ½املشبهتان ب

  ...........................................وتنِصبان اخلرب، )٢(ترفَعان االسم
                                                

إنما أخرمها عن احلروف املشبهة بالفعل ألنّ تلك احلروف تعمل ملـشاتها بفعـل      ] إخل... ما وال  [:قوله  )١(
تام متصرف، وهاتني تعمالن ملشاتهما بفعل ناقص غري متصرف، والفعل النـاقص متـأخر عـن التـام رتبـة،        

مـا كـان متـأخراً مرتبـة فـاألوىل تـأخريه ذكـراً، وإنمـا مسيتـا مـشبهتني              فيكون مشاه متأخراً عن مشاه، و     
، ¼حريف الدواخل½، و¼ما وال النافيتني½يف النفي والدخول على املبتدأ واخلرب، وتسميان ¼ ليس½ملشاتهما بـ 

  .؛ ملا ذكر فيما سبق¼حريف املعاين½، و¼حريف النواسخ½و
ال تعمالن شيئاً يف لغة بين متيم، فاملبتدأ واخلرب كالمها ¼ ال½و¼ ما½ أنّ اعلم] إخل... ترفعان االسم [:قوله  )٢(

، ولغة أهل ¼ما زيد قائم½: باالبتداء، حنو: مرفوعان بعد دخوهلما مبا كانا مرفوعني به قبل الدخول أعين
 ما هن ﴿:  وقال تعاىل]٣١: يوسف [ ﴾ ما هـذَا بشراً ﴿: ، قال اهللا تعاىل¼ليس½احلجاز إعماهلما عمل 

اِتِهمهادلة [﴾ أُمإلعمال ]٢: ا ل¼ ما½ ولكنة عندهم، األوفإن زيدت ¼ إن½أن ال تزاد بعدها : شروطاً ست
¼ إالّ½أن ال ينتقض النفي بــ:  برفع قائم، وأجاز بعضهم النصب، والثاين¼ما إن زيد قائم½: بطل العمل حنو

أن ال يتقدم خربها على امسها وهو غري : ، والثالث]٩: األحقاف [ ﴾ ا نِذيروما أَنا ِإلَّ ﴿: قوله تعاىل: حنو
ما ½: فإن كان اخلرب املتقدم ظرفاً أو جارا وجمروراً حنو¼ ما قائم زيد½: ظرف وال جار وجمرور، حنو

واجلار إنّ الظرف : ففيه خالف الناس فمن ذهب إىل كوا عاملة قال¼ ما يف الدار زيد½و¼ عندك زيد
أن ال : إنهما يف موضع رفع على اخلربية، والرابع: وارور يف موضع نصب ا، ومن مل جيعلها عاملة قال

فإن ¼ ماطعامك زيد آكل½: يتقدم معمول اخلرب على االسم واملعمول غري ظرف وال جار وجمرور، حنو
، ¼ما يب أنت معنياً½و¼ ا عندك زيد مقيماًم½: كان املعمول ظرفاً أو جارا وجمروراً مل يبطل العمل، حنو

فإنّ األوىل نفت النفي فبقي إثباتاً، فال جيوز النصب، ¼ ما ما زيد قائم½: حنو¼ ما½أن ال تتكرر : واخلامس
¼ ما زيد بشيء إالّ بشيء ال يعبأ به½: أن ال يبدل من خربها موجب، حنو: والسادس الذي عد من الشروط

  ؛¼ليس½ـقليل مقصور على السماع لنقصان املشاة ب¼ ال½فع على اخلربية، وعمل يف موضع الر¼ بشيء½فـ
Å         

 

k  l 

i  j  

  

 ٣٦  



  
  

 

k  l 

i  j  

  

 ٣٧  

، وال تـدخل    ¼مـا زيـد قائمـاً     ½: ، مثـل  )٢(علـى املعِرفـة والنِكـرة     )١(¼مـا ½وتدخل  
 .)٤(¼ال رجل ظريفاً½: وإالّ على النِكرة، حن)٣(¼ال½

                                                
  : لنفي احلال خاصة قال الشاعر¼ليس½فإنها ملطلق النفي و

  والَ ِوزر ِمما قَضى اهللا واِقياً    تصِبر فَالَ شيٌء علَى الْأَرِض باِقياً
  . وغريه"شرح ابن عقيل"

¼ ما½إالّ على النكرة؛ ألنّ مشاة ¼ ال½على املعرفة والنكرة وال تدخل     ¼ ما½إنما تدخل   ] إخل... وتدخل ما  [:قوله  )١(
: ا؛ ألا لنفي احلال إذا مل يقع قرينة على خالفه وإالّ فحمل عليه حنو قوله تعاىل¼ ال½ أقوى من مشاة ¼ليس½ـب
﴿  وِثنيعبِبم نحا نما، ،]٢٩: األنعام [﴾و تهاالكامل" وهذه ملطلق النفي، فيضعف مشا".  

 ما هـن أُمهـاِتِهم  ﴿: فقد يكون امسها وخربها كالمها معرفتني حنو قولـه تعـاىل  ] على املعرفة والنكرة   [:قوله  )٢(
، وقد يكون االسم معرفة واخلـرب نكـرة حنـو      ¼ما رجل أفضل منك   ½:  وقد يكونان نكرتني حنو    ]٢: اادلة  [﴾

  . وال يوجد يف كالمهم أن يكون املسند إليه نكرة واملسند معرفة]٣١: يوسف [﴾ ما هـذَا بشراً ﴿: قوله تعاىل
عامل ضعيف ¼ ال½ألنّ النكرة خفيفة لنكارا واملعرفة قوية لتعريفها، وأيضاً ] إخل... ¼ال½وال تدخل  [:قوله  )٣(

 علـى املعرفـة   ¼ال½قد تدخل  : فة تناسباً بينهما، فإن قلت    ، فاختص الضعيفة باخلفي   ¼ليس½ـلضعف مشاتها ب  
  : ، وكقول النابغة اجلعدي رضي اهللا تعاىل عنه¼ال زيد يف الدار وال عمرو½: أيضاً حنو

  ِسواها والَ عن حبها متراِخياً    وحلَّت سواد الْقَلِْب الَ أَنا باِغياً
 ولـيس  ،¼ال½ لنفي اجلنس بطل عملـها لفـوت بعـض شـرائط، ووجـب تكريـر         يف املثال األول  ¼ ال½إنّ  : قلنا

  ."الكامل". ، وأما يف الشعر فهي املشاة لكنه نادر، والنادر كاملعدوم¼ليس½مبشاة بـ
هذه عمالً آخر وهـو نـصب االسـم      ¼ ال½ أنّ لـ  واعلم،  "زيرك وخوش طبع  : "الظريف] ال رجل ظريفاً   [:قوله  )٤(

ال ½يف املبالغة؛ ألا للمبالغة يف اإلثبات، وهذه للمبالغة يف النفي وتسمى ¼ إنّ½ا ملشاتها بـورفع اخلرب، وهذ
ــ   ¼ ال½، وهي نص يف استغراق النفي، خبالف        ¼النافية للجنس  ؛ فإنهـا لنفـي اجلـنس ونفـي      ¼لـيس ½املـشبهة ب

ال رجـل يف الـدار بـل    ½: اين، وعلـى الثـ  ¼ال رجـل يف الـدار بـل امـرأة         ½: الوحدة كليهمـا، فيقـال علـى األول       
وزائـدة  ¼ ربـة ½و¼ مثّـة ½والتـاء هـذه للتأنيـث عنـد اجلمهـور كمـا يف       ¼ تاء½ أنه قد تلحقها   اعلممثّ  . ¼رجالن

  أا ال تعمل شيئاً،: األول ، ويف عملها ثالثة أقوال،¼عالّمةال½للمبالغة يف النفي عند الشارح الرضي، كما يف 



  
  

 

 
  .................)٣(¼الواو½: ، وهي سبعة أحرف)٢(االسم فقط)١(حروف تنِصب

                                                
:  على قرأة الرفع، أي]٣: ص [﴾ مناٍصولَات ِحني ﴿: فإن وليها مرفوع فمبتدأ حذف خربه حنو قوله تعاىل

وال حني مناص كائن هلم، وإن وليها منصوب فمفعول لفعل حمذوف، وهذا قول األخفش، والتقـدير عنـده             
كما مـر، وهـذا قـول آخـر     ¼ إنّ½أا تعمل عمل : اين، والث ¼ال أرى حني مناص   ½: يف اآلية على قراءة النصب    

وهو قول اجلمهور، وعلى كـلّ قـول فـال يـذكر بعـدها إالّ أحـد        ¼ ليس½أا تعمل عمل    : لألخفش، والثالث 
  . وغريه ملخصاً"املغين"املعمولني، والغالب أن يكون احملذوف هو املرفوع، 

او، وإالّ، وها، وأيا، وهيا، وأي، واهلمـزة املفتوحـة،   الو: وهي سبعة أحرف  ] إخل... حروف تنصب  [:قوله  )١(
؛ ألنّ عملها النصب على اخلالف فيكـون تـسمية املـؤثّر باسـم      ¼احلروف النواصب ½وتسمى هذه احلروف    

حـروف  ½؛ ألنه يطلب بأكثرها توجه املخاطب وتسمية الكلّ به تغليب، و ¼حروف النداء ½مشتق من األثر، و   
 أنّ يف عملها خالفاً فذهب بعضهم إىل أنّ هـذه احلـروف هـي الناصـبة ِلمـا         واعلمها،  ؛ لداللتها علي  ¼املعاين

، أو معنـى  ¼اسـتوى املـاء واخلـشبة   ½: بعدها، وذهب بعضهم إىل أنّ الناصبة هي األفعال الّيت قبلها لفظاً حنو     
األصـح، وإضـافة   وهـو  ¼ مـع ½ما تصنع وعمرواً، بتوسـط الـواو، الّـيت مبعـىن     : ، أي ¼ما شأنك وعمرواً  ½: حنو

النصب إىل هذه احلروف أنفسها إما ألنّ املختار عند الشيخ ما ذهب إليه األولون، وإما باعتبار أا واسـطة     
ــ املـش ¼ ال½و¼ مـا ½إنما أخرها عـن  بني العامل واملعمول، فيكون جمازاً عقليا، و      ؛ ألنّ عملـها  ¼لـيس ½بهتني ب

 عملـهما الرفـع والنـصب، فكانـت أنقـص منـهما عمـالً والنـاقص         النصب فقط أو الرفع فقط خبالفهما، فإنّ      
  . وغريمها"الشمة" و"الكامل". مؤخر

اذا نـصبت  : فالتقـدير ¼ االسـم ½فإن تعلّق معىن بـ¼ انته½اسم فعل مبعىن ¼ قط½الفاء فيه فصيحة، و  ] فقط [:قوله  )٢(
إذا أعملتها عمل النـصب  ½:  فالتقدير¼تنصب½ بـا االسم فانته عن اإلعمال يف غريه من الفعل وإن تعلق معىن      

فانته عن إعماهلا عمالً غري النصب من عمل الرفع واجلر¼.  
 ـا  وهي يف األصل واو العطف، جيء     ¼ احبةواو املص ½، وتسمى   ¼مع½الواو هذه تكون مبعىن     ] الواو [:قوله  )٣(

العطـف يفهـم شـركة زيـد مـع       بـواو   ¼سـرت أنـا وزيـد     ½: لالختصار، والفرق بينهما أنه إذا قيل     ¼ مع½مكان  
  بواو املصاحبة ونصب¼ سرت أنا وزيداً½: املتكلّم يف السري سواء واحداً كان زمان سريمها أو ال، وإذا قيل
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، )٣(وهي لالستثناء )٢(¼إالَّ½، و ¼واخلشبةَ)١(استوى املاء ½: ، حنو ¼مع½وهي مبعىن   
¼ أَيـا ½، و )٤( وهـي لنـداء القريـب والبعيـد        ¼يا½، و ¼جاءين القوم إالّ زيداً   ½: حنو

                                                
  لو تركت الناقة½: زيد على أنه مفعول معه يفهم أيضاً مع الشركة اتحاد الزمان، وقد يفهم اتحاد املكان حنو

  ."الكامل"؛ فإنه ال بد للرضاع من اتحاد املكان، ¼وفصيلتها لرضعتها
اخلشبة هاهنا مقياس يعرف به قدر ارتفاع املاء وقت زيادتـه، ويقولـون            ] إخل... استوى املاء  [:قوله  )١(

وال جيـوز  ¼ مـع ½ذلك إذا ارتفع املاء ووصل إىل اخلشبة لبيان قدر ارتفاعه، فالظاهر أنّ الواو فيه مبعىن  
لفوات املعىن املقصود؛ ألنه ال يفهم حينئذ معية املاء باخلشبة يف االرتفاع بل يفهم          أن تكون للعطف    

   .ارتفاع كليهما
العامل فيـه الفعـل املتقـدم أو معـىن     :  أنّ يف ناصب املستثنی خالفاً بينهم، فقال البصريون    اعلم] وإالّ [:قوله  )٢(

كمـا أنّ حـرف النـداء    ¼ أستثين½لكوا نائبة عن ¼ إالّ½فيه العامل : ، وقال املربد والزجاج ¼إالّ½الفعل بتوسط   
إذا انتـصب املـستثىن   : وهو املختار عند الشيخ؛ لذا عدها مـن النواصـب، وقـال الكـسائي    ¼ أدعو½نائب عن  
، ¼ يقمقام القوم إالّ أنّ زيداً مل½: ¼قام القوم إالّ زيداً½، فتقدير ¼إالّ½املقدرة احملذوفة اخلرب بعد ¼ أنّ½فنصبه بـ

، فـإذا  ¼ال½العاطفـة بـأن حـذفت النـون الثانيـة وأدغمـت األوىل يف              ¼ ال½و¼ إنّ½مركّبة من   ¼ إالّ½: وقال الفراء 
  . ملخصاً"الرضي"العاطفة، ¼ ال½، وإذا تبع ما قبلها يف اإلعراب فبـ¼إنّ½انتصب االسم بعدها فبـ

 إذا ¼من ثنيته من األمر½من حكم آخر، وهو مأخوذ    إخراج شيء   : االستثناء يف االصطالح  ] لالستثناء [:قوله  )٣(
 إذا فتلتـه؛ ألنـك تفتـل    ¼ثنيـت احلبـل  ½صرفته عنه؛ ألنك تصرف املستثىن عن حكـم املـستثىن منـه، أو مـن       

مـا جـاءين   ½ يفهـم منـه   ¼جاءين القوم إالّ زيـد ½: باالستثناء اخلرب فإنه يفهم منه خرب آخر غري األول فإذا قلت          
   ملخصاً"الكامل"ول،  وهذا غري األ¼زيد

أـا حـرف   : ثالثـة أقولـة، األول  ¼ يـا ½ أنّ يف املعـىن املوضـوعة لـه         اعلم] ويا وهي لنداء القريب والبعيد     [:قوله  )٤(
مع كونه تعـاىل  ¼ يارب½و¼ يا اهللا½موضوع لنداء البعيد حقيقة أو حكماً كالنائم، وقد ينادی به القريب توكيداً وأما  

أا مـشتركة بـني القريـب والبعيـد، وهـذا      : ل الوريد، فالستبعاد النفس عن مرتبته تعاىل، والثاين     أقرب إلينا من حب   
أـا مـشتركة بـني القريـب والبعيـد واملتوسـط، وقـال الـشيخ غـالم اجلـيالين            : القول اختار املـصنف، والثالـث     

  .هو األظهر بناًء على االستعمال يف الثالثة على السواء: املريي
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 ٤٠  

ومها لنداء القريـب،    ، ¼اهلمزة املفتوحة ½و¼ أَي½لبعيد، و ومها لنداء ا  ¼ هيا½و
: إىل اسم آخر، حنـو )٢(اخلمسة تنصب االسم إذا كان مضافاً )١(وهذه احلروف 

، ¼أي أفـضلَ القـوم    ½و، ¼هيـا شـريف القـوم     ½و¼ أيا غالم زيد  ½و، ¼يا عبد اهللا  ½
  ..................................إنْ مل يكن )٣(، وترفع االسم¼أعبد اهللا½و

                                                
: أنـه الفعـل املقـدر أعـين       :  أنّ يف ناصب املنادی ثالثـة أقـوال، األول         اعلم] إخل... وهذه احلروف  [:هقول  )١(

أنه حروف النداء بنفـسها؛ لنيابتـها      : ، واختار هذا القول سيبويه بل مجهور النحاة، والثاين        ¼أنادي½و¼ أدعو½
¼ يـا ½أنّ : ، والثالث¼ه احلروف تنصب االسموهذ½: عن الفعل، قاله املربد، واتبعه املصنف وإليه أشار بقوله 

  . بتصرف"الكامل"وهي الناصبة، وهذا مذهب أيب علي، ¼ أدعو½وأخواا أمساء أفعال مبعىن 
سواء كان مضافاً حقيقة كما يف األمثلة املذكورة يف الكتاب، أو حكماً بأن   ] إخل... إذا كان مضافاً   [:قوله  )٢(

 ى هذا املـشابه  غري مضاف جييء  اً باملضاف، وهو اسم     كان مشااملـضارع  ½ بعده شيء من متامه، ويسم
يـا  ½: وهذا املتمم إما معمول للطويل، حنو   ¼ املتمم½ويسمى ذلك الشيء    ¼ املطول½و¼ الطويل½و¼ للمضاف

، وإما معطوف عليه عطف النسق على أن يكون املعطوف مع املعطوف عليه ¼يا حسناً وجهه½، و¼طالعاً جبالً
؛ ألنّ اموع اسم لعدد معني إالّ أنه مل يركّب لفظه، وال فرق يف ¼يا ثالثة وثالثني½:  لشيء واحد، حنوامساً

مثل هذا العدد املعطوف بعضه على بعض بني أن يكون علماً أو ال، وهو ظاهر مذهب سيبويه على ما ذكـر     
وهذا من ¼ أداراً حبزوی½و¼ عظيميا عظيماً يرجی لكلّ ½: الشيخ الرضي، وإما نعت هو مجلة أو ظرف، حنو

قبيل نداء املوصوف ال توصيف املنادی وإالّ يلزم وصف املعرفة باجلملة، وال يكون املنادی بسائر التوابع            
  . وغريه"الرضي"من البدل وعطف البيان والتأكيد مشااً باملضاف، 

، وتـسمى   ¼جـر ½ و ¼نـصب ½ و ¼رفـع  ½: أنّ أمساء احلروف واحلركـات اإلعرابيـة       اعلم] وترفع االسم [: قوله  )٣(
، والضمة والفتحة والكسرة مشتركة بينهما، فعلى هذا ¼كسر½ و¼فتح½و¼ ضم½احلروف واحلركات البنائية بـ

: تسمية حركة املنادی املفرد املعرفة رفعاً مع أا حركة بنائية، والثـاين : جمازان يف عبارة املصنف، األول 
داء وجعل حركة املنادی أثراً هلا مع أنّ احلركة البنائية ال تكون أثراً للعامل، نسبة الرفع إىل نفس حروف الن    

  : وااز األول استعارة تبعية، بيانه أنه شبه الضم بالرفع يف العروض والتبعية، واشتق من اسم املشبه به أعين
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 ٤١  

  .¼يا رجلُ½و، ¼يا زيد½: ، مثل)١(ذلك االسم مضافاً
  

، وهذا هو االستعارة التبعية، وااز الثاين جماز ¼الضم½:  فاستعمله يف املشبه، أعين¼ترفع½: الرفع فعالً أعين
فيـة بواسـطة كـاف     أنّ املنادی املفرد املعرفة إنما يكون مبنيا ملشاته بكاف اخلطاب احلر          : عقلي، تبيينه 

وهـي  ¼ أدعـوك ½موضـع   ¼ يا زيـد  ½: اخلطاب االمسية، ألنّ املنادی يشبه الكاف االمسية لوقوعه موقعها حنو         
مشاة بالكاف احلرفية لفظاً ومعنى، أما لفظاً فظاهر فإنهما مفردتان، وأما معنى فـألنّ كلتيهمـا للخطـاب،            

، فكان املنادی املفرد املعرفة مشااً للكاف احلرفية، وهي ومشابه مشابه شيء يكون مشااً لذلك الشيء
مبين األصل، واملشاة مببين موجبة للبناء، فكان املنادی مبنيا، ولكن هـذا البنـاء إنمـا حـصل لوقوعـه بعـد           
حروف النداء فكانت احلروف سبباً يف اجلملة، فيكون نسبة الرفع إىل هذه احلروف من قبيـل نـسبة الـشيء     

  ."الكامل] "٣٦: غافر [ يا هامانُ ابِن ِلي صرحاً ﴾ ﴿ سببه، وهذا هو ااز العقلي كما يف إىل
يـا  ½: ال حقيقة وال حكماً، وال بد أن يكون معرفة أيضاً سواء كان قبل النداء حنو           : أي] مضافاً [:قوله  )١(

ل آلتـا التعريـف حـرف النـداء     قـد اجتمـع يف املثـال األو   : ، فـإن قلـت  ¼يـا رجـل  ½: ، أو بعده حنو  ¼زيد
اآللة يكون لفظاً، والعلمية ليست بلفـظ، فلـيس   : والعلمية، واجتماع آليت التعريف حمظور عندهم، قلنا   

هذا من قبيل اجتماع آليت التعريف بل من قبيل اجتماع التعـريفني ولـيس هـو مبمنـوع عنـد اجلمهـور،         
   ."الكامل"نكرة، واملربد ال جيوزه وجيعل مثل ذلك منادی بعد جعله 

                                                
  



  
  

 

 
¼ كَـي ½و¼ لَـن ½و¼ أنْ½: )٢(الفعل املضارع، وهي أربعة أحـرف     )١(حروف تنصب 

أسـلمت أن   ½: ، حنـو  )٤(على املاضـي   وإن دخلت )٣(لالستقبال¼ أنْ½؛ فـ ¼ِإذَنْ½و
  ...........................................................)٥(أدخلَ اجلنة

                                                
لّـيت  ملّا فرغ عن بيان احلروف الّيت هي من دواخل األمساء، شـرع يف بيـان احلـروف ا          ] إخل... حروف تنصب  [:قوله  )١(

   . بزيادة"الشمة"إخل، وإنما أخرها عنها ِلما أشرنا إليه ... حروف: هي من دواخل األفعال، فقال
األربعـة املـذكورة،    : وستة أحرف مزيدة عليها عند الكوفية فاموع عـشرة كاملـة          ] وهي أربعة أحرف   [:قوله  )٢(

لواقعة بعد النهي واالستفهام والنفي والتمني والعرض ا¼ فاء½: ، والسابع¼الم اجلحود½: ، والسادس¼حتى½: واخلامس
: ، والعاشر¼إالّ أن½أو ¼ إىل أن½مبعىن ¼ الواو½: الواقعة بعد األشياء الستة املذكورة، والتاسع¼ الواو½: واألمر، والثامن

 ا لفظـاً فعنـد ختفيـف   املفتوحة املشددة لفظاً ومعنـى، أمـ  ¼ أنّ½إنما تعمل ملشاتها بـ¼ أن½ أنّ واعلم،  ¼الم كي ½
املشددة، وهي األصل يف العمل،  ¼ أنّ½ فألا جتعل املدخول بتأويل املصدر كـ      املشددة يف التخفيف، وأما معىن    

والبواقي حممولة عليها عند اجلمهور ملشاتها إياها يف املعىن االستقبايل، وعن اخلليل أنّ البواقي ليـست بناصـبة           
مـن  ¼ حروف املـصدر ½و¼ حروف املعاين½و¼ احلروف النواصب½سمى هذه احلروف    وت¼ أن½بنفسها بل بتقدير    

  . وغريه بتصرف"الشمة"، ¼أن½رف املصدر من بينها إنما هي قبيل تسمية الكلّ باسم البعض، فإنّ ح
ل إالّ ؛ جلعلها ما بعدها بتأويل املصدر، ولذلك ال تـدخ        ¼ مصدريا حرفاً½وتسمى  ]  لالستقبال ¼أن½ـف [:قوله  )٣(

ــ    : األعـراف  [ ﴾ عـسى أَن يكُـونَ قَـِد اقْتـرب أَجلُهـم        ﴿: األوىل يف قوله تعاىل   ¼ أن½على الفعل املتصرف، ف
هذه تدخل على املـضارع واملاضـي، ولكـن النـصب     ¼ أن½ خمففة ال مصدرية، والثانية مصدرية، مثّ   ]١٨٥

الداخلة على املاضي ليست هي مبـصدرية بـل   ¼ أن ½إنّ: وجعله مستقبالً خمتص باملضارع، وقال ابن طاهر 
  ."الكامل"هي إما خمفّفة أو مفسرة أو زائدة حبسب املقام، 

 أنه ال تنايف بني كوا لالستقبال وبني دخوهلا على املاضـي؛ ألـا            اعلم] وإن دخلت على املاضي    [:قوله  )٤(
  . ويف املاضي املصدرية فقطتفيد يف املضارع النصب والتخصيص باالستقبال واملصدرية،

  ¼أن½و¼ أنّ½ألن أدخل اجلنة، وحذف الالم عن : بتقدير الالم، أي] أسلمت أن أدخل اجلنة [:قوله  )٥(
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 ٤٢  



  
  

 

نفْي املستقبل،  )٣(لتأكيد¼ لن½، و )٢(، وتسمى هذه مصدرية   )١(¼وأن دخلت اجلنة  
عند اخلليل؛ فحذفت   ¼ الَ ِإنْ ½)٤(، وأصلها ]١٤٣: األعراف[اِني﴾﴿لَن تر : مثل

 مث حذفت األلـف اللتقـاء الـساكنني، فبقيـت    ¼ الَنْ½اهلمزة ختفيفاً، فصارت    
½ة، أي )٥(¼كي½و ،¼لَنكَـي  أسلمت½: يكون ما قبلها سبباً ملا بعدها، مثل     : للسببي 

                                                
قد تكون يف حملّ الرفع ¼ أن½وال خيفى أنّ  . قياسي وهل احمللّ بعد حذف اجلار جر أو نصب؟ فيه خالف          

صربكم خري لكـم، وقـد تكـون    : ي، أ]٢٥: النساء [ ﴾رواْ خير لَّكُم   وأَن تصبِ  ﴿: على االبتداء كقوله تعاىل   
 وقد تكون ]٣٧: يونس [ ﴾ وما كَانَ هـذَا الْقُرآنُ أَن يفْترى ﴿: يف حملّ النصب على املفعولية كقوله تعاىل

، وقـد حيتمـل النـصب    ]١٠: ملنافقون ا[ ﴾ من قَبِل أَن يأِْتي أَحدكُم الْموت ﴿: يف حملّ اجلر كقوله تعاىل   
  ."الكامل"،  يف املنتواجلر، كما يف املثال املذكور

أن أدخل اجلنة، وإنما عبر عن املضارع باملاضي؛ تفاؤالً وترتيالً ملرغوب           : أي] وأن دخلت اجلنة   [:قوله  )١(
  .رة تصورهالوقوع مرتلة الواقع؛ ألنّ الراغب يف الشيء ربما يتخيل حاصالً إليه لكث

املـشددة واملخفّفـة مـصدرية      ¼ أنّ½و¼ ما½وال خيتص هذه التسمية ا، بل تسمى أيضاً         ] وتسمى هذه مصدرية   [:قوله  )٢(
  ."الكامل"إالّ أنّ بني التسميتني فرقاً وهو أنه إذا أطلقت املصدرية مبقابلة املفسرة واملخفّفة فإنما املراد هذه ال غري، 

تفيد نفي الفعل، وإذا أرادوا تأكيد نفي الفعـل جـاءوا   ¼ ال½خمتار الزخمشري أنّ ] إخل... ولن لتأكيد  [:قوله  )٣(
لتأبيد النفي، وهو دعوى بـال دليـل، ولوكانـت للتأبيـد مل     ¼ لن½إنّ  : وإياه اختار الشيخ، وقال بعضهم    ¼ لن½بـ

  . وغريه"الكامل"، ]٢٦: مرمي [﴾ ِإنِسياً فَلَن أُكَلِّم الْيوم ﴿: يقيد منفيها باليوم يف قوله تعاىل
 أنّ يف أصلها خالفاً بينـهم فعنـد اجلمهـور وسـيبويه هـي         اعلماخل،  .. ¼لن½أصل  : أي] اخل..واصلها [:قوله  )٤(

فأبدلت األلف نوناً وفيه أنّ ¼ ال½حرف برأسها من غري اعتبار أصل أخذت منه وهو الظاهر وعند الفراء أصلها 
لنسفعن، وعند :  أي]١٥: العلق [﴾لَنسفَعاً﴿: هو إبدال النون ألفاً ال العكس، حنو قوله تعاىلاملعروف إنما 
كالم تـام، فلوكـان أصـل     ¼ لن أفعل ½مفرد و ¼ أن أفعل ½وإليه ذهب الكسائي، وفيه أنّ      ¼ ال أن ½اخلليل أصلها   

  . ملخصاً وغريه"املغين"مفرداً، ¼ لن أفعل½، لكان ¼ال أن½: ¼لن½
  ولذا¼ أن½ناصبة يف مجيع استعماالا مثل ¼ كي½اختار الشيخ هاهنا مذهب الكوفيني من أنّ ] وكي [:هقول  )٥(

Å         
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 ٤٤  

، )٣(للجـواب واجلـزاء   )٢(¼ذنإ½ و ،)١(؛ فإنّ اإلسالم سبب لدخول اجلنة     ¼أدخلَ اجلنة 
ــق  ــو ال يتحقّ ــدخل  )٤(وه ــي ال ت ــستقبل؛ فه ــان امل ــل  )٥(إالّ يف الزم ــى الفع إالّ عل
 .¼أسلمت½: يف جواِب من قال¼ إذن تدخلَ اجلنة ½:املستقبل، مثل

                                                
فـإذا  ¼ أن½وجارة مـضمراً بعـدها   ¼ أن½عدها من النواصب، ومذهب البصريني أا قد تكون ناصبة بنفسها كـ          

ولـيس فيهـا معـىن    ¼ أن½فهي ناصبة ال غري، مبعـىن       ]٢٣: احلديد  [ ﴾ِلكَيلَا تأْسوا  ﴿: تقدمها الالم حنو قوله تعاىل    
فهـي إذن جـارة ال غـري مبعـىن الم     ¼ كيمـا أن تغـر  ½: حنـو ¼ أن½التعليل، بل هي مستفاد من الالم، وإذا جاء بعدها      

حيتمل أن تكون ناصبة بنفسها مبعىن التعليـل، وأن  ¼ جئتك كي تكرمين½: التعليل، وهي يف غري هذه املواضع حنو   
  . وغريه ملخصاً"الرضي". ¼أن½ كالالم مضمراً بعدها تكون جارة

 أنّ املـراد بالـسبب هاهنـا هـو الـسبب الظـاهري دون احلقيقـي، إذ الـسبب               اعلـم ] سبب لدخول اجلنـة    [:قوله  )١(
لـن يـدخل أحـدكم اجلنـة     ½: احلقيقي هو املؤثّر احلقيقي، فال يعارض قول املصنف ملا جاء يف احلديث النبوي       

  ."الكامل"فإنّ اإلسالم سبب ظاهري لدخول اجلنة، والنفي لكون العمل سبباً حقيقيا، فال تنايف بينهما، ، ¼بعمله
¼ إذ½اسم، وعلى القول األول فالصحيح أا بسيطة ال مركّبـة مـن   : هي حرف عند اجلمهور، وقيل    ] وإذن [:قوله  )٢(

أن تكون :  أنّ لعملها شروطا ثالثة، األولواعلم بعدها، مضمرة¼ أن½وعلى البساطة فالصحيح أا الناصبة ال ¼ أن½و
¼ أكرمـك ½: قلـت ¼ أنـا إذن  ½: بالنصب، ولو قلـت   ¼ كإذن أكرم ½: ، فتقول ¼آتيك½: يف صدر الكالم، فإذا قيل لك     
¼ اًإذن أظنك صادق½: ، فقلت¼أحبك½: أن يكون الفعل بعدها استقباالً، فلو قيل لك: بالرفع لفوات التصدير، والثاين

النافية، كما إذا قيل ¼ ال½أن ال يفصل بينها وبني الفعل بفاصل إالّ بالقسم أو ـب: رفعت، ألنه حال ال مستقبل، والثالث
  . وغريه"املغين" نصبت؛ ألنه وجد فيه الشرائط الثالثة، ¼كإذن أكرم½: ، فقلت¼سأزورك½: لك

 اختالف القولني، وقد تـتمحض للجـواب بـدليل    يف كلّ موضع أو يف األكثر على ] للجواب واجلزاء  [:قوله  )٣(
¼ إن½؛ إذ ال جمازاة هنا ضرورة، واألكثر أن تكون جواباً لـ¼إذن أظنك صادقاً½: فتقول¼ أحبك½: أنه يقال لك

  . ملخصاً"املغين"ظاهرتني أو مقدرتني، ¼ لو½أو 
  .لتقدم ذكره ضمناً¼ إذن½، فالضمري راجع إىل عمل ¼اذن½عمل : أي] وهو ال يتحقّق[)٤(
إذا ثبت أنّ عملها ال يتحقّق إالّ يف الزمان املستقبل فهي ال تدخل عاملة          : أي] إخل... فهي ال تدخل   [:قوله  )٥(

  .إالّ على الفعل املستقبل

:قوله



  
  

 

 
الَم ½و)٣(¼لَمـا ½و¼ لَـم ½: )٢(الفعل املضارع، وهي مخـسة أحـرف      )١(حروف جتِزم 

  ............................؛)٤( للشرط واجلزاء¼ِإنْ½و¼ الَ النهِي½و¼ األمِر
                                                

؛ ألـا تنقـل   ¼حروف النقل½و¼ حروف اجلوازم½و¼ حروف املعاين ½وتسمى  ] إخل... حروف جتزم  [:قوله  )١(
تنقالن املضارع إىل املاضي، ومن اإلجياب إىل السلب، ¼ ملّا½و¼ مل½املضارع من حال إىل آخر، فإنّ كلمة 

  . وغريه"الشمة". تنقله من اإلخبار إىل اإلنشاء¼ ال النهي½و¼ الم األمر½و¼ إن½و
 جتـزم فعـالً واحـداً     ¼ال النـهي  ½ و ¼الم األمـر  ½ و ¼ملّـا ½ و ¼مل½أربعـة منـها وهـي       ] وهي مخسة أحرف   [:قوله  )٢(

ال باألصالة، وواحد منـها وهـي   ¼ إن½باألصالة كاألمساء اجلازمة حيث جتزم املضارع باعتبار تضمنها معىن   
يف النـوع الـسابع؛   ¼ إن½كان األحسن ذكر كلمـة  : ، فإن قلت¼إن تضرب أضرب½: جتزم الفعلني حنو ¼ إن½

إنما عدها املـصنف منـها لكوـا خبـالف مـا يف النـوع       : يف النوع السابع يف جزم الفعلني، قلناألا مثل ما  
جتزم الفعلني أصالة، ومـا يف النـوع الـسابق مـن األمسـاء اجلازمـة جتـزم الفعلـني            ¼ إن½السابع من حيث إنّ     

  ."ية على الشمةاحلاش"ال أصالة، والا حرف وما يف النوع السابع أمساء، ¼ إن½لتضمنها معىن 
بفتح وميم مشددة مفتوحة، وفی إضافة الالم إلی األمـر  ¼ ملّا½بفتح وسكون، و  ¼ مل½] إخل... مل وملّا  [:قوله  )٣(

الم ½احتراز عن الم التأكيد والم اجلر مما ال يسمى الم األمر، ويف إضافة الـالم إىل النـهي يف           ¼ الم األمر ½يف  
 التربيـة ممـا ال يـسمى الم النـهي، ويف تقييـدها بالـشرط       ¼ال½ة والـالم الزائـدة و    احتراز عن الالم النافي   ¼ النهي

ال : النافية واملخفّفة مما ال يسمى شرطية، فإن قلت¼ إن½ احتراز عن ¼إن للشرط واجلزاء½: واجلزاء يف قوله 
ل يلزم إضافة احلرف مع أا إىل النهي؛ ألا ال ختلو إما أن تكون حرفاً أو علماً فعلى األو  ¼ ال½يصح إضافة   

خاصة لالسم، وعلى الثاين يلزم إضافة العلم وهي أيضاً غري جـائزة؛ الجتمـاع التعـريفني العلمـي واإلضـايفّ،                
علم وإضافة العلم إنما تكـون بعـد جعلـه نكـرة، فـال يلـزم احملظـور املـذكور،            ¼ ال النهي ½يف  ¼ ال½إنّ  : قلنا

  . بزيادة"الكامل"
فسر أكثر النحاة الشرطَ بالسبب واجلـزاَء باملـسبب، ومـا فـسرمها الـشارح يف       ] شرط واجلزاء لل [:قوله  )٤(

، واعترض عليه الـشارح الرضـي بأنـه غـري الزم كـون           ¼إخل... ويكون الفعل األول سبباً   ½: النوع اآليت بقوله  
Å         
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 ٤٥  



  
  

 

مــا ½ مبعــىن¼ لَــم يــضرب½: ماضــياً منفيــاً، مثــل)٢(جتعــل املــضارع)١(¼لَــم½فـــ
  ...........................................،¼ملَ½ مثل ¼لَما½، و)٣(¼ضرب

                                                
: ، وقد يكون شـرطاً، حنـو  ¼ودإن كانت الشمس طالعة فالنهار موج½: األول سبباً؛ فإنه قد يكون سبباً، حنو 

إن كان زيد أبا عمرو فكـان عمـرو   ½: ، وقد يكون ال سبباً وال شرطاً، حنو    ¼إن كان يل استطاعة فحججت    ½
، فإنّ أبوة زيد ليست بسبب وال بشرط لبنوة عمرو؛ ألنّ السبب والشرط يكونان مقدمني على املسبب ¼ابنه

أن يكـون األول  : ن فيهما تقدم وتأخر، والتفسري الصحيح عنده    واملشروط واألبوة والبنوة متضائفتان ال يكو     
، وفـسرمها أهـل   "الفوائـد "ملزوماً والثاين الزماً، واختاره الشيخ عبد الرمحن اجلامي قدس سره الـسامي يف               

لرضي امليزان بصدق الثاين عند صدق األول، وهذا شامل للقضية اللزومية واالتفاقية مجيعاً، خبالف تفسري ا
أنّ املراد بامللزوم والالزم ما يعـم اللزوميـة واالتفاقيـة،    : "شرح الشرح"فإنه غري شامل لالتفاقية ظاهراً، ويف   
إنّ مراد النحاة بالسببية جمرد اتصال يف اعتقاد املتكلّم حقيقة : "التكملة"فعلى هذا يتفق التفسريان، وقال يف      

  ."الكامل"، وعلى هذا يتحد التفاسري الثالثة مآالً، واهللا تعاىل أعلم ¼كرمكإن تشتمين أ½: كان أو إدعاء، حنو
؛ ألا جتزم فعـالً واحـداً وهـي جتـزم فعلـني،      ¼إن½إنما قدم املصنف احلروف األربعة على   ] ¼مل½ـف [:قوله  )١(

علـى  ¼ مل½، وإنمـا قـدم   والواحد مقدم على االثنني، فاملناسب تقدمي العامل يف الواحد على العامل يف االثنني  
إلفادة االستغراق، واألصـل مقـدم علـى الفـرع، ومـدخول          ¼ ما½زيدت عليها   ¼ ملّا½الثالثة الباقية؛ ألا أصل     

 واملاضـي مقـدم علـى    ،يدلّ على الزمان املاضي ومدخول الم األمر والم النهي على الزمـان املـستقبل        ¼ مل½
 الدالّ على املاضي على ما هو العامل يف الدالّ على املـستقبل،   املستقبل، فاملناسب تقدمي ما هو العامل يف      

  ."الكامل"
  .تقلّب املضارع ماضياً منفيا معنى ال لفظاً كما زعم بعضهم¼ مل½معناه أنّ ] إخل... جتعل املضارع [:قوله  )٢(
التقريـب يف  ¼ قـد ½مثـل إفـادة   تفيد التقريـب يف النفـي    ¼ ما½املفهوم من كالم سيبويه أنّ      ] مبعىن ما ضرب   [:قوله  )٣(

فإنهـا تـدلّ علـى انتفـاء فعـل يف      ¼ مل½انتفـى الـضرب يف املاضـي القريـب، خبـالف         : ¼ما ضرب ½اإلثبات، فمعىن   
انتفـى الـضرب يف الزمـان املاضـي مـع قطـع النظـر عـن القـرب          : ¼مل يضرب ½املاضي قريباً كان أو بعيداً، فمعىن       

قتان يف الداللة علـى انتفـاء الفعـل يف املاضـي وختتلفـان يف تقريـب النفـي،             متف¼ مل½و¼ ما½والبعد، وظهر ذا أنّ     
   مبعىن¼مل يضرب½:  جمرد بيان املعىن املشترك فيه، أي¼مبعىن ما ضرب½: فمقصود الشارح عليه الرمحة بقوله
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 ٤٦  



  
  

 

ما ضـرب زيـد يف      : أي¼ لَما يضرب زيد  ½: ، مثل )٢(خمتصة باالستغراق )١(لكنها
إمـا عـن الفاعـل      )٤(وهي لطلب الفعل  )٣(¼الَم اَألمرِ ½و،  شيء من األزمنة املاضية   
                                                

  ."الكامل" باعتبار انتفاء الضرب يف الزمان املاضي، ال من كلّ الوجوه، ¼ما ضرب½
   أنّواعلم أا مثلها يف مجيع األمور، ¼وملّا مثل مل½: استدراك ملا يتوهم من قوله] نهالك [:قوله  )١(

حنو ¼ مل½خبالف ¼ إنّ ملّا تقم½: أا ال تقترن بأداة الشرط فال يقال: يف مخسة أمور، األول¼ مل½تفارق ¼ ملّا½
ملّا يضرب ½: نّ منفيها مستمر النفي إىل احلال حنوأ: ، والثاين]٧٣: املائدة [ ﴾ وِإن لَّم ينتهوا ﴿: قوله تعاىل

: فـإنّ منفيهـا حيتمـل االتـصال أي    ¼ مل½ خبالف   ¼خمتصة باالستغراق ½: ، وإىل هذا أشار الشارح بقوله     ¼زيد
: وحيتمل االنقطاع، كقوله تعاىل ]٤: مرمي [﴾ولَم أَكُن ِبدعاِئك رب شِقياً    ﴿: االستغراق، حنو قوله تعاىل   

﴿ذْكُوراً     لَمئاً ميكُن شملّـا يكـن مثّ كـان   ½ومل جيـز  ¼ مل يكـن مثّ كـان  ½، وهلـذا جـاز      ]١: اإلنسان  [﴾ ي¼ ،
مل يكن زيد مقيماً ½: تقول¼ مل½ال يكون إالّ قريباً من احلال وال يشترط ذلك يف منفي ¼ ملّا½أنّ منفي : والثالث

خـرج  ½: أنّ منفيها متوقّع ثبوته يف املـستقبل، حنـو   : ، والرابع ¼ملّا مل يكن اخل   ½وال جيوز   ¼ يف العام املاضي  
  :أنّ منفيها جائز احلذف لقرينة، حنو قوله: ، واخلامس¼مل½، وال يلزم ذلك يف منفي ¼األمري وملّا يركب

  فَناديت الْقُبور ولَم يِجبنه    فَِجئْت قُبورهم بدأً ولَما
  . بزيادة"املغي"ومل أدخلها، : أي¼ وصلت إىل بغداد ومل½سيداً، وال جيوز : قبل ذلك، أيوملّا أكن بدأ : أي

االختـصاص أنّ   بإفادة استمرار النفي من وقت انتفاء الفعل إىل وقت التكلّم، ومعىن       : أي] باالستغراق [:قوله  )٢(
ال تفيده، فالباء داخلة على املقصور عليه ¼ مل½ال ختلو عن إفادة االستمرار يف وقت من األوقات ال أنّ ¼ ملّا½

  . بتصرف"الكامل"ال املقصور، 
الالم هـذه تكـون مكـسورة إمـا للفـرق بينـها وبـني الم االبتـداء الداخلـة علـى املـضارع، أو                 ] والم األمر  [:قوله  )٣(

ا بعـد الـواو             ملشاة يف اختصاص العمل بنوع واحد من الكلمة، ومفتوحة يف لغة سـليم، وإسـكاتها بالالم اجلار
، وقد تسكن ] ١٨٦: البقرة [ ﴾ ِبي  فَلْيستِجيبوا ِلي ولْيؤِمنوا ﴿: والفاء عاطفتني أكثر من حتريكها، قال اهللا تعاىل       

  ."الكامل"، ]٢٩: احلج [ ﴾ضوا ثُم لْيقْ ﴿: حنو قوله تعاىل¼  مثّ½بعد 
ِلينِفق ﴿: وال فرق يف اقتضاء الالم للجزم بني كون الطلب أمراً، حنو قوله تعاىل] إخل... لطلب الفعل [:قوله  )٤(

، أو التماسـاً،   ]٧٧: الزخـرف  [ ﴾ ِلـيقِْض علَينـا   ﴿:  أو دعـاء، حنـو قولـه تعـاىل    ]٧: الطـالق   [ ﴾ذُو سعةٍ 
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 ٤٧  
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 ٤٨  

ــل ــل)١(، أو عــن الفاعــل املــتكلّم ¼ِليــضرب½: الغائــب، مث ، ¼ربِلأضــ½: ، مث
، أو عـن املفعـول      ¼ِليـضرب ½: ، مثـل  )٢(، أو عن املفعول الغائـب     ¼ِلنضرب½و

، ¼ِلأُضـرب ½: ، أو عـن املفعـول املـتكلّم، مثـل     ¼ِلتـضرب ½: املخاطَب، مثل 
إما عن )٣(لطلب ترك الفعل:  وهي ضد الِم األمر، أي¼الَ النهِي½، و ¼ِلنضرب½و

                                                
، إذا مل ترد االستعالء عليه، وكذا لو أخرجت الالم عن الطلب ¼ليفعل فالن كذا½: كقولك ملن يساويك

أو عن ½:  مل يقل الشارحمِل: إىل غريه من اخلرب أو التهديد مما يناسب اعتباره حبسب املقام، فإن قلت
: ىل مع أنّ الالم يطلب ا الفعل مـن الفاعـل املخاطـب أيـضاً كمـا يف قولـه تعـا                  ¼الفاعل املخاطب 

﴿
 

ك فَلْ مل يذكره لغاية قلّته، :  قلنا¼لتأخذوا مصافكم½:  يف قراءة، ويف احلديث]٥٨: يونس [﴾فْرحواتفَِبذَِل
  . وغريه"املغين"

قومـوا  ½: واحداً كان املتكلّم، حنـو قـول الـنيب عليـه الـصالة والـسالم      ] أو عن الفاعل املتكلّم   [:قوله  )١(
، ]١٢: العنكبـوت  [ ﴾ اتِبعوا سـِبيلَنا ولْنحِمـلْ خطَايـاكُم      ﴿: تعاىل أو مع الغري، كقوله      ¼فاألصلّ لكم 

إنّ الطلـب  :  على ما فهمت من كلمام واهللا تعاىل أعلم     وأقولوالطلب عن الفاعل املتكلّم قليل جدا،       
 ومعـىن  ،¼أصـلّي لكـم  ½: ¼فاألصـلّ ½من الفاعل املتكلّم خارج عن معىن الطلب إىل اخلـرب غالبـاً، فمعـىن         

  ."املغين"، كما صرح به يف ¼حنمل خطاياكم½: ¼ولنحمل½
ال معىن لطلب الفعل عن املفعـول غائبـاً أو خماطبـاً أو متكلّمـاً،      : فإن قلت ] أو عن املفعول الغائب    [:قوله  )٢(

ر وعلى املعىن اللغوي سواء كـان ذلـك املـصد    املراد بالفعل املصدر من قبيل ذكر الكلّ وإرادة اجلزء : قلنا
مبنيا للفاعل كمـا يف الطلـب مـن الفاعـل، أو مبنيـا للمفعـول كمـا يف الطلـب مـن املفعـول، فـاملطلوب يف             

ضرب مبعىن مضروبية، وهذا يف الواقع طلب ضرب ¼ ِليضرب زيد ½ضرب مبعىن ضاربية، ويف     ¼ ِليضِرب زيد ½
  . بتصرف"الكامل"، ¼ليضربه أحد½: من الفاعل احملذوف، أي

 فقد ¼ال تترك الصالة½: ولوكان تركاً، فإذا قلت¼ ال½أي لطلب ترك الفعل الداخل عليه       ] لطلب ترك الفعل  [ :قوله  )٣(
هـذه أعـم تـصرفاً مـن الم األمـر؛ لـدخوهلا علـى صـيغ املـضارع كلّهـا خبـالف                    ¼ ال½طلبت ترك ترك الصالة، و    

  . بتصرف"الكامل"، ¼إخل...إما عن الفاعل½: الالم،كما أشار إليه الشارح بقوله
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 ٤٩  

ــتكلّ    ــب، أو امل ــب، أو املخاطَ ــل الغائ ــل)١(مالفاع ــضرب½: ، مث ال ½و، ¼ال ي
و، ¼تضرب½ و، ¼ال أَضرب½ ضرب٣(على اجلملتني  وهي تدخل )٢(¼إنْ½، و ¼ال ن( ،

، )٥(، والثانية قد تكون فعلية، وقد تكـون امسيـة         )٤(واجلملة األوىل تكون فعلية   
  ..................................................)٦(وتسمى األوىل شرطاً

                                                
وهذا قليل كما يف الم األمر ملا ذكرنا، وطلب الترك من الفاعل املتكلّم أيضاً خارج إىل ] أو املتكلّم [:قوله  )١(

جـلّ  ستقبل، واهللا تعـاىل أعلـم وعلمـه    اإلخبار بعدم ضـربك يف املـ    ¼ ال أضرب ½: اخلرب غالباً، فاملراد بقولك   
  .جمده أمتّ وأحكم

  : الشرط واجلزاء يف الشعر خاصة مع القرينة كقولهبعدها ومن مثّه حيذف الشرطية الكلمات  أم¼إن½أنّ  اعلم] وإن [:قوله  )٢(
  كَانَ فَِقيراً معدماً قَالَت وِإنْ    قَالَت بنات الْعم يا سلْمى وِإنْ

ــ   منفياالنثر شرطها وحده إذا كان : وإن كان فقرياً معدماً رضيته، وحيذف يف السعة أي        : أي مـع إبقـاء   ¼ ال½ب
  . وغريه"الرضي"وإن ال تأتين أضربك، : ، أي¼إيتين وإالّ أضربك½: ، حنو قولك¼ال½

¼ إن½تقتضي الشرط واجلزاء ومها ال يكونان إالّ مجلتني، فال جرم تـدخل     ¼ إن½ألنّ  ] على اجلملتني  [:قوله  )٣(
، إالّ أن يتقدمها ما يغين عن اجلزاء أو توسطت هـي  على اجلملتني اللّتني يكون إحدامها شرطاً والثانية جزاءً       

جـزاًء عنـد البـصرية لفـوت الـصدارة، وعنـد           ¼ أضـرب ½، وليس   ¼أضرب إن ضربتين  ½: بني ما يغين عنه، حنو    
  .الكوفية جزاء مل جيزم لتقدمه

: األنفـال  [ ﴾فَر لَهـم  يغ اوِإن ينته ﴿: فعالً، حنو قوله تعاىل   ¼ إن½لوجوب كون مدخول    ] تكون فعلية  [:قوله  )٤(
إخل، ... ¼وإن استجارك½:  فأصله]٦: التوبة [ ﴾ وِإنْ أَحد من الْمشِرِكني استجارك ﴿: ، أما قوله تعاىل]٣٨

  .األوىل لتفسري الثانية¼ استجارك½حذف 
  .]٣٦: الروم [﴾ِديِهم ِإذَا هم يقْنطُونَدمت أَيوِإن تِصبهم سيئَةٌ ِبما قَ ﴿: حنو قوله تعاىل] قد تكون امسية [:قوله  )٥(
  عالماا، وحتقّق: ومنه أشراط الساعة أي" العالمة: "ألنّ الشرط يف اللغة] تسمى األوىل شرطاً [:قوله  )٦(

بإحلاق يـاء النـسبة، واإلطـالق    ¼ شرطية½مضمون األوىل أيضاً عالمة على حتقّق مضمون الثانية، وقد تسمى   
  . بتصرف"الكامل"األول أشهر، 
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 )٣(فعالً مـضارعاً  )٢(هأو الشرط وحد   ؛ فإن كان الشرط واجلزاء،    )١(والثانية جزاءً 
إن تضرب  ½و، ¼أضرب)٤(إن تضرب ½: على سبيل الوجوب، مثل    ¼إنْ½فتجزمه  
فزيد ضارب   ½و، ¼ضربت فعالً مضارعاً  )٥(، وإن كان اجلزاء وحده    ¼إن تضرب

 .¼إن ضربت أضرب½: ، حنو)٦(فتجزمه على سبيل اجلواز

                                                
والثانيـة تبـتين علـى األوىل ابتنـاء     " العـوض : "وتسمى الثانية جزاًء، ألنّ اجلـزاء يف اللغـة   : أي] والثانية جزاءً  [:قوله  )١(

أيضاً، وال خيفى أنّ الشرط أو اجلزاء إنما هو اجلملـة ال الفعـل فقـط كمـا       ¼ جزائية½العوض على العمل، وتسمى     
من بعض عبارام، فإنهم قد يطلقون الشرط أو اجلزاء على الفعل فقط جمازاً من قبيـل إطـالق الكـلّ علـى         يتوهم  

وكقـول الـشارح    ¼ وكلم اازاة تدخل على الفعلني ويسميان شرطاً وجزاءً       ½: اجلزء، كقول العالّمة ابن حاجب    
  ."الكامل"، ¼فإن كان الشرط واجلزاء أو الشرط وحده فعالً مضارعاً½: اآليت 

إن ½: ، أو ياً حنـو ¼إن تلقه فأكرمه½: ضياً أو أمراً حنو  بأن كان اجلزاء ما   ] إخل... أو الشرط وحده   [:قوله  )٢(
  .، أو مجلة امسية¼إن تتركنا فمن يرمحنا½: ، أو دعاء حنو¼تلقه فال نه

 مبين ؤنث؛ إذ املضارع على الثاينع امل وجمرداً عن نون مج¼مل½غري داخلة عليه : أي] ًفعالً مضارعا [:قوله  )٣(
  .للقرب¼ مل½ عمل اجلزم لفظاً لـلفظاً، وعلى األول¼ إن½يظهر أثر فال 

املثال األول للقـسم األول ممـا يكـون فيـه الـشرط واجلـزاء كالمهـا فعـالً            ] إخل... مثل إن تضرب   [:قوله  )٤(
 واجلزاء ماضياً، والثالث أيضاً للثاين مما يكون فيه مضارعاً، والثاين للثاين مما يكون فيه الشرط وحده مضارعاً
  .اجلزاء مجلة امسية، وقد ذكرنا أمثلة البواقي من القسم الثاين

   .بأن كان الشرط ماضياً] إخل... وإن كان اجلزاء وحده [:قوله  )٥(
إن ضـربت  ½:  اجلـزاء يف حنـو  فعـالً مـضارعاً جـوازاً ال وجوبـاً، فيجـوز يف     ¼ إن½جتزم : أي] على سبيل اجلواز  [:قوله  )٦(

يف هـذه  ¼ إن½ الرفع واجلزم، والثاين أكثر، أما اجلزم فلوجود اجلازم وعدم املـانع، وأمـا الرفـع فلـضعف عمـل           ¼أضرب
 أنّ يف واعلـم الصورة؛ حليلولة املاضي بينها وبني اجلزاء، فإذا مل تعمل فيه لفظاً مع قربـه فكيـف يف اجلـزاء مـع بعـده،            

إنّ العامل فيهما كلمة الشرط؛ القتضائها الفعلـني اقتـضاء   : زاء خالفاً بينهم، فقال السريايف   عامل الشرط واجل  
واحداً، وذهب اخلليل واملربد إىل أنّ كلمة الشرط تعمل يف الشرط ومها معاً تعمالن يف اجلزاء الرتباطهما،     

زوم بـاألداة واجلـزاء   إنّ الـشرط جمـ  : وحرف الشرط ضعيف ال يقدر على عملني خمتلفني، وقـال األخفـش           
جمزوم بالشرط وحده؛ لضعف األداة عن عملني، وعند الكوفيـة الـشرط جمـزوم بـاألداة واجلـواب جمـزوم                

الـشرط واجلـزاء مبنيـان علـى     : يف آيـة الوضـوء جـر بـاجلوار، وقـال املـازين      ¼ أرجلكـم ½باجلوار، كمـا أنّ    
  . بتصرف"الرضي"سم، السكون؛ ملشاتهما باألمر احلاضر يف عدم الوقوع موقع اال
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، )٣(¼إن½مــشتملة علــى معــىن )٢(الفعــل املــضارع حــال كوــا)١( جتــزمأمســاء

  ..................................................،)٤( وتدخل على الفعلني
                                                

إنمـا أخـر املـصنف األمسـاء اجلازمـة عـن احلـروف اجلازمـة مـع أنّ االسـم أوىل            ] إخل... أمساء جتـزم   [:قوله  )١(
ــ           بالتقدمي كما الخي   مـشبه بـه وهـذه    ¼ إن½فحـرف  ¼ إن½فى؛ ألنّ هذه األمساء إنمـا جتـزم املـضارع ملـشاتها ب

 أنّ يف ما ذكر يف هـذا  واعلماألمساء مشبه ا، واملشبه به يكون أصالً واملشبه فرعاً، واألصل مقدم على الفرع،           
النحـاة، فـذهب بعـضهم إىل األول وبعـضهم     ويف حرفيتها وامسيتها اختالف بني ¼ إذما½النوع من األمساء اجلازمة  

  . بتصرف"الكامل"إىل الثاين، واختار الشارح الثاين، لذا عدها من األمساء، 
 ¼مـن أبـوك  ½: ؛ فإنه ال جيزم حينئذ، حنـو      ¼إن½احتراز عما ال يشتمل على معىن       ] إخل... حال كوا  [:قوله  )٢(

  .¼أكرمت من جاءين½و
توقّـف حـصول مـضمون اجلملـة الثانيـة علـی          : الشرطية، وهو التعليـق أي    ¼ إن½ىن  مع: أي] معىن إن  [:قوله  )٣(

  .حصول مضمون األوىل
أنّ الشرط واجلزاء ال يكونـان إالّ فعلـني ولـيس    ¼ على الفعلني½: يفهم من قوله] وتدخل على الفعلني   [:قوله  )٤(

: النساء [﴾لْ مؤِمناً متعمداً فَجزآؤه جهنمومن يقْت﴿: كك؛ ألنّ اجلزاء قد يكون مجلة امسية حنو قوله تعاىل 
وقـوع اجلـزاء مجلـة    ¼ إن½، وإنما اقتصر الشارح على بيان دخوهلا على الفعلني؛ ألنه قد بين يف حبـث    ]٩٣

  ."الكامل"امسية، وهي أصل هذه األمساء يف العمل، وحكم األصل يكون ثابتاً يف الفرع، 



  
  

 

شــرطاً، والثــاين )٢(ســبباً للفعــل الثــاين، ويــسمى األول)١(ويكــون الفعــل األول
، )٣(فإن كـان الفعـالن مـضارعني، أو كـان األول مـضارعاً دون الثـاين            جزاء؛

ــا½و¼ مــن½:  املــضارع، وهــي تــسعة أمســاء يف)٤(فــاجلزم واجــب و¼ م½٥(¼أَي( 
ــا½و¼ متــى½و منــى½و¼ أَيــا½و¼ أنمهــا½و¼ م ثُميــا½و¼ ح ؛ فـــ¼ِإذْم½ــنوهــو ال )٦(¼م

                                                
 أنّ كون األول سبباً للثاين املـراد بـه أعـم مـن أن يكـون حقيقـة          اعلم] إخل... عل األول ويكون الف  [:قوله  )١(

 فالـشتم  ¼مـن يـشتمين أكرمـه   ½: ، أو باعتبار املتكلّم إياه سـبباً، حنـو  ¼من يضحك يضحك ½: وعرفاً كقولك 
  .اعتربه املتكلّم سبباً إلكرامه إظهاراً ملكارم أخالقه

الفعـل وحـده    الفعل األول، والخيفى أنّ إطالق الشرط أو اجلـزاء علـى   : أي]  إخل ...ويسمى األول  [:قوله  )٢(
جماز من قبيل إطالق الكلّ على اجلزء كما سبق، وإن أريد بالفعل الفعل مع املتعلّقات فإطالقه عليه حقيقة؛ 

  .ألنّ الفعل مع املتعلّقات مجلة
إن تزرين ½: كون الشرط مضارعاً واجلزاء ماضياً، حنوأن ي: هذا على ثلث صور، األوىل] دون الثاين [:قوله  )٣(

أن يكـون  : ، والثالثة¼إن يزرك زيد فأكرمه   ½: أن يكون الشرط مضارعاً واجلزاء أمراً، حنو      : ، والثانية ¼زرتك
  .¼إن يضربك أحد فال تشمته½: الشرط مضارعاً واجلزاء ياً، حنو

الـشرطية، واملـضارع   ¼ إن½ضية لعمل اجلزم لتضمنها معىن    ألنّ األمساء اجلازمة مقت   ] فاجلزم واجب  [:قوله  )٤(
  .صاحل لقبوله عمالً لفظياً عند ارتفاع املوانع

، ومل يذكرها اكتفاء بذكر األصل، أو ألنّ ثبوت كوا جازمـة يف حمـلّ النظـر؛ ألنـه مل       ¼أية½وكذا  ] وأي [:قوله  )٥(
 "الكافيـة " يف مثل هذا املقام دليـل النفـي، ولكـن يف       تذكر يف فهرس األمساء اجلازمة يف عامة الكتب، والسكوت        

وأي للمذكر مبعىن الّذي، وأيـة للمؤنـث مبعـىن       ½:  حتت حبث األمساء املوصولة ما نصه      "غاية التحقيق "وشرحه  
خـوك  أيهـم أ ½: تني حنـو ي، واستفهام ¼اضرب أيهم وأيتهن  ½: تكونان موصولتني حنو  : يف أوجهها، أي  ¼ من½الّيت كـ 

أختك وأي وا    ﴿: ، وشرطيتني حنو قوله تعاىل   ¼تهنعـدـا تـاً مى   أَينـساء الْحـماَألس ـة  ½ و]١١٠: اإلسـراء  [ ﴾  فَلَـهأي
  ."الكامل"، ¼يا أيتها املرأة½، و¼يا أيها الرجل½: ، وموصوفتني حنو¼طريقة سلكت سلكت

  ىن ملفرد ومثنى وجمموع مذكراً ومؤنثاً، وقدلفظها مفرد مذكر ولكنه يصلح مع¼ من½ أنّ اعلم] فمن [:قوله  )٦(
Å         

 

k  l 

i  j  

  

 ٥٢  



  
  

 

إن يكـرمين   : أي¼ من يكـرمين أكرمـه    ½: ، حنو )١(يستعمل إالّ يف ذوي العقول    
تعمل إالّ يف غـري  وهـو ال يـس   )٢(¼مـا ½زيد أكرمه، وإن يكرمين عمرو أكرمـه، و       

إن تــشتر الفــرس أشــتر : أي)٣(¼مــا تــشتِر أشــتِر½: ذوي العقــول غالبــاً، حنــو
إالّ يف ذوي  وهـو ال يـستعمل  )٤(¼أي½الفرس، وإن تشتر الثوب أشتر الثوب، و    

                                                
يعامل معه يف إرجاع الضمري عليه معاملة املفرد رعاية للفظ، وقد يعامل معاملة املثنـى أو امـوع رعايـة               

جِري ِمن تحِتها ومن يؤِمن ِباللَِّه ويعملْ صاِلحاً يدِخلْه جناٍت ت ﴿: للمعىن إالّ أنّ األول أكثر، حنو قوله تعاىل      
    داً قَدا أَبِفيه اِلِدينخ ارهقاً   الْأَنِرز لَه اللَّه نسبـصيغة املفـرد،   ¼يعمل½و¼ يؤمن½ بـفجيء ]١١: الطالق [ ﴾ أَح 

  ."الكامل"بصيغة اجلمع؛ رعاية للمعىن، ¼ خالدين½بضمري املفرد؛ رعاية للفظ، و¼ له½و¼ يدخله½و
: حقيقـة، ألنـه قـد يـستعمل لغـري ذوي العقـول أيـضاً جمـازاً، حنـو قولـه تعـاىل           : أي] العقولإالّ يف ذوي   [:قوله  )١(

إن تـشتر غالمـاً أشـتر    ½: ، أي¼مـن تـشتر أشـتر   ½:  أو تغليبـاً، حنـو     ]٤٥: النور  [ ﴾ فَِمنهم من يمِشي علَى بطِْنهِ    ﴿
إما مبعىن العلـم، فيـشمل البـاري تعـاىل أيـضاً،       أنّ العقول مجع العقل واعلم، ¼إن تشتر فرساً أشتر فرساً  ½و¼ غالماً

  ."الكامل" فيها صور األشياء، فال يشمل الباري تعاىل وتقدس شأنه عن ذلك، عىن القوة الدراكة الّيت ترتسموإما مب
  .يف كون لفظها مفرداً، وصالحيتها معىن ملفرد ومثنى وجمموع مذكراً ومؤنثاً¼ من½وهي مثل ] وما [:قوله  )٢(
فيه منصوب على املفعولية، وإنما العامل فيه الشرط ال اجلزاء فإنّ مفعولـه          ¼ ما½لفظ  ] ما تشتر أشتر   [:قوله  )٣(

حمذوف، ويلزم على هذا أن يكون كلمة الشرط عامالً يف الشرط والشرط عامالً يف كلمة الشرط، ولكن ال        
        ل الخـتالف     بأس به الختالف اجلهـة، كمـا يف املبتـدأ واخلـرب؛ فـإنّ األول عامـل يف الثـاين والثـاين يف األو

اجلهة، فإنّ املبتدأ عامل يف اخلرب من جهة اقتضائه احملكوم به، واخلرب عامل يف املبتـدأ مـن جهـة اقتـضائه      
والشرط عامل مـن  ¼ إن½مثالً عامل من حيث تضمنها معىن     ¼ ما تشتر ½احملكوم عليه، فكذا كلمة الشرط يف       

  ."شرحال"حيث وقوعه عليها، 
أن يكون للـشرط،  :  أنه يأيت على مخسة أوجه، األول     واعلمبفتح اهلمزة وتشديد الياء، اسم،      ] ّوأي [:قوله  )٤(

، وهـو املعـرب مـن بـني كلمـات      ]١١٠: اإلسراء [ ﴾ فَلَه اَألسماء الْحسنىأَياً ما تدعوا ﴿: حنو قوله تعاىل  
أن يكـون  : الشرط؛ للزوم إضافته إىل املفرد واإلضافة إىل املفرد التزاماً من خواص االسم املتمكّن، والثـاين        
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يـضربين  )٣(إن: أي¼ أيهـم يـضربين أضـربه     ½: ، مثل )٢(، وتلزمه اإلضافة  )١(العقول
  .........................)٤(¼متى½ه، وزيد أضربه، وإن يضربين عمرو أضرب

                                                
أن يكــون : ، والثالــث]١٨٥: األعـراف  [ ﴾فَِبـأَي حــِديٍث بعـده يؤِمنــونَ   ﴿: لالسـتفهام، حنــو قولـه تعــاىل  

أن : ، والرابع]٦٩: مرمي [﴾لَنِرتعن ِمن كُلِّ ِشيعٍة أَيهم أَشد علَى الرحمِن ِعِتياً      ﴿: موصوالً، حنو قوله تعاىل   
كامل يف صفات الرجال، : ، أي¼زيد رجل أي رجل½: يكون داال على معىن الكمال، فيقع صفة للنكرة، حنو

يـا  ½: ، حنـو ¼أل½ن وصلة إىل نداء ما فيـه  أن يكو: ، واخلامس¼مررت بعبد اهللا أي رجل    ½وحاالً للمعرفة، كـ  
  . حبذف وزيادة"املغين"، ¼أيها الرجل

ال ينحـصر يف ذوي العقـول مطلقـاً، بـل شـائع يف      ¼ أي½ أنّ استعمال لفظ     اعلم] إالّ يف ذوي العقول    [:قوله  )١(
، وكما يف اآلية ]٢٨: القصص [ ﴾ لَيأَيما الْأَجلَيِن قَضيت فَلَا عدوانَ ع  ﴿: غريهم أيضاً، كما يف قوله تعاىل     

، أنّ ¼مـن ½وأي وأيـة كــ  :  يف حبـث األمسـاء املوصـوالت     "الكافيـة "الّيت ذكرنا قبل، ولكن يفهـم مـن قـول           
، واحلـصر يف قـول   ¼مـن ½، فكان استعماله يف غريهم جمـازاً مثـل    ¼من½استعماله يف ذوي العقول حقيقة مثل       

  .خصاً مل"الكامل"الشارح باعتبار احلقيقة، 
، وإالّ يستغين عن اإلضـافة، كمـا يف اآليـة الّـيت ذكرنـا      ¼ما½إذا مل يلحق بآخره : أي] وتلزمه اإلضافة  [:قوله  )٢(

مبعـىن  ¼ أي رجـل ½: ، حنو¼كلّ½مبرتلة لفظ ¼ أي½فإن كان املضاف إليه نكرة كان       ¼ أي½قبل، وإذا أضيف    
وإن كان معرفة كان مبعىن    ¼ كلّ رجال ½مبعىن  ¼ لأي رجا ½و¼ كلّ رجلني ½مبعىن  ¼ أي رجلني ½و¼ كلّ رجل ½
بعـض مـن الـرجلني،    ½مبعـىن  ¼ أي الرجال½، و¼أي الرجلني ½: وعلى هذا ال يدخل على املفرد، حنو      ¼ بعض½
  . بتغير"الكامل"، ¼بعض من الرجال½و

 إذا كان زيـد وعمـرو      ، وهذا التفسري إنما يصح    ¼إخل... أيهم يضربين ½: تفسري لقوله ] إخل... إن: أي [:قوله  )٣(
  .داخلني يف مرجع الضمري، كما ال خيفى

الشرطية شرط، ¼ إن½وهي منصوب دائماً على الظرفية، والعامل فيه ويف كلّ ظرف تضمن معىن ] ومىت [:قوله  )٤(
  :حنن فيه، قال الشاعر اسم شرط، كما يف ما: على مخسة أوجه، األول¼ مىت½ أنّ واعلمدون اجلزاء، 

ا اباأَنايالثَن طَالَّعالَ وج ن    ِنيِرفُوعةَ تامالِْعم عى أَضتم  
  ،¼الوسط½اسم مرادف لـ: ، والثالث]٢١٤: البقرة [ ﴾ متى نصر اللِّه ﴿: اسم استفهام، كقوله تعاىل: والثاين
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إن تذهب اليوم أذهـب اليـوم،   : أي¼ مىت تذهب أذهب½: ، مثل )١(وهو للزمان 
أينمـا متـِش   ½: ، مثـل )٣(وهـو للمكـان   ¼ أَينمـا ½و أذهب غـداً،  )٢(وإن تذهب غداً  

إن متش إىل املسجد أمش إىل املسجد، وإن متش إىل السوق        : أي¼ أمِش
إن : أي¼ أنى تكن أكن  ½: للمكان، مثل )٥(وهو أيضاً )٤(¼أنى½أمش إىل السوق، و   

                                                
، وقال ¼يف½مبعىن : ة؛ فقال ابن ِسيد¼وضعته مىت كمي½: ، واختلف يف قول بعضهم¼يف½حرف مبعىن : والرابع
مـن كمـه،   : ، أي¼أخرجهـا مـىت كمـه   ½: ، حنـو قـوهلم   ¼مـن ½حرف مبعىن   : ، واخلامس ¼وسط½مبعىن  : غريه

  . وغريه"املغين"
املزيدة فيتأكّد إامه ¼ ما½، وقد يلحقه ¼الستغراق الزمان½: حبذف املضاف، والتقدير] وهو للزمان  [:قوله  )١(

  ."الشرح"، ¼وي دع الدنيا وأمهلهامىت ما تلق من ½: واستغراقه، حنو
اليوم املاضي، : ، أي¼دبروز½مبعىن ¼ أمس½اليوم اآليت عكس : ، أي¼فردا½معناه بالفارسية ] غدا [:قوله  )٢(

  فحذفت الواو من غري عوض، والدليل على حذفها رجوعها عند حلوق ياء¼ غدو½وأصله 
  .¼غدوي½: النسبة، يقال

املزيدة فتزيده استغراقاً ¼ ما½، ويلحقه ¼الستغراق املكان½: ف املضاف، والتقديرحبذ] وهو للمكان [:قوله  )٣(
  .]٧٨: النساء [ ﴾  يدِرككُّم الْموتنما تكُونواأَي ﴿: وإاماً، قال اهللا تعاىل

مـن  ½ىن  اسـتفهاميا، وعندئـذ قـد يكـون مبعـ     كما جييء شرطيا فكذلك جيـيء   ¼ أنى½ أنّ   اعلم] وأىن [:قوله  )٤(
، وقد يكون مبعـىن   ¼كيف½، وقد تكون مبعىن     ]٣٧: آل عمران   [ ﴾ أَنى لَِك هـذَا   ﴿: ، حنو قوله تعاىل   ¼أين
البقرة [ ﴾  حرثَكُم أَنى ِشئْتمفَأْتوا ﴿: ، وقوله تعاىل]٧٥: املائدة [﴾أَنى يؤفَكُونَ  ﴿: ، حنو قوله تعاىل¼مىت½

 :٢٢٣[.  
  ¼أيضاً½، ولصحة استعمال لفظ ¼آض½: استعماله يف مفعول مطلق لفعل مقدر] وهو أيضاً [:قوله  )٥(

، ¼أينمـا ½و¼ أنـى ½: أن يكون استعماله يف شـيئني يـشتركان يف حكـم؛ فـإنّ هاهنـا شـيئني                : شرطان، أحدمها 
جـاء زيـد ومـات    ½، وال ¼جـاءين زيـد أيـضاً   ½: ويشتركان يف الكون للمكان فصح جميئه، وعلى هذا ال يقال    

هاهنا ال حيتاج يف بيان ¼ أنى½أن ميكن استغناء كلّ واحد منهما يف بيان احلكم، فإنّ       : ، والثاين ¼رو أيضاً عم
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أكــن يف البلــدة، وإن تكــن يف الباديــة أكــن يف الباديــة،      )١(تكــن يف البلــدة 
أي إن تذهب اليوم أذهب ¼ مهما تذهب أذهب½: وهو للزمان، مثل  )٢(¼مهما½و

  ...........................)٣(¼حيثُما½اليوم، وإن تذهب غداً أذهب غداً، و
                                                

لعـدم  ¼ اختصم زيد وعمرو أيـضاً ½: فصح وقوعه، وعلى هذا ال يقال¼ أنى½إىل ¼ أينما½وال ¼ أينما½حكمه إىل   
  ."الكامل"استغناء كلّ واحد منهما يف بيان حكم االختصام، 

كـلّ  :مكّة شـرفها اهللا تعـاىل، ومنـها      : بفتح الباء وسكون الالم، وبلد بفتحتني ملعان، منها       ] يف البلدة  [:قوله  )١(
القـاموس  "، ¼ِدمـشق ½و¼ البـصرة ½اجلـزء املخـصص كــ   : قطعة من األرض مستحيزة عامرة أو غامرة، ومنـها    

  . بزيادة"احمليط
فحقّهـا علـى هـذا أن    ¼ فعلـى ½ي كلمة غري مركّبـة علـى وزن   ه: اختلف فيها، فقال أبو حيان ] ومهما [:قوله  )٢(

الزائـدة كمـا تلحـق بـسائر كلمـات الـشرط           ¼ ما½الشرطية أحلقت ا    ¼ ما½هي  : تكتب بالياء، وقال اخلليل   
: ، وقـال الزجـاج   ¼مهمـا ½األوىل هاًء فصار    ¼ ما½، مث استكره تتابع املثلني فأبدل ألف        ¼إما½و¼ مىت ما ½: حنو

ِزيـد عليـه   ¼ اكفـف ½مبعىن  ¼ مه½أصلها  : الشرطية، وقال الكوفيون  ¼ ما½و¼ اكفف½مبعىن  ¼ مه½ن  هي مركّبة م  
ما ال يعقل غري الزمان : ملعان ثالثة، أحدها¼ مهما½ أنّ اعلم، وأجازه سيبويه، مثّ ¼مهما½الزائدة، فصار ¼ ما½

 ﴾فَما نحن لَك ِبمـؤِمِنني  ِمن آيٍة لِّتسحرنا ِبها  مهما تأِْتنا ِبهِ   ﴿: مع تضمن الشرط وهو األكثر، قال اهللا تعاىل       
  : الشرط ذكره ابن مالك، حنو قولهالشرط والزمان فتكون ظرفاً لفعل: ، والثاين]١٣٢: األعراف [

  وفَرجك ناالَ منتهى الذَم أَجمعا    وِإنك مهما تعِط بطْنك سؤلَه
االسـتفهام، ذكـره مجاعـة منـهم ابـن مالـك،       : ، والثالـث ¼وهـو للزمـان  ½: املعىن قـال الـشارح    وباعبتار هذا   

  : واستدلّوا عليه بقوله
أَودى ِبنعلَي وِسرباِليه            مهما ِلي اللَيلَةُ مهما ِليه

  . وغريمها"املغين" و"الرضي"
، ¼إمـا ½و¼ مـىت مـا  ½ال زائـدة، كمـا يف    ¼ إذمـا ½اإلضافة كمـا يف     عن  ¼ حيث½فيه كافّة لـ  ¼ ما½] وحيثما [:قوله  )٣(

  الشرطية؛ ألنّ اإلضافة رافعة لإلام وهي تكفّهما عنها، فتصريان¼ إن½الكافّة تزيدان مشاة بـ¼ ما½وبلحوق 
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إن تقعـد يف القريـة أقعـد يف         : أي¼ حيثمـا تقعـد أقعـد     ½: ، مثـل  )١(وهو للمكـان  
وهـو يـستعمل يف غـري       )٢(¼ِإذْمـا ½القرية، وإن تقعد يف البلدة أقعـد يف البلـدة، و          

إن تفعل اخلياطة أفعل اخلياطـة،    : أي¼ إذما تفعل أفعل  ½: ، مثل )٣(ذوي العقول 
، وإن كان الفعل الثاين مضارعاً دون األول،        وإن تفعل الزراعة أفعل الزراعة    

  .¼إذما كتبت أكتب½: ، مثل)٤(اجلزم والرفع: فالوجهان يف املضارع

                                                
  ."الكامل"يف اإلام أيضاً كما كانتا مشاتني ا يف التعليق، ¼ إن½مشاتني بـ

  : قد يكون للزمان، حنو قوله: باالتفاق، وقال األخفش: أي] مكانوهو لل [:قوله  )١(
لَك رقَدي ِقمتسا تثُمياِن    حمغَاِبِر اَألز احاً ِفيجاهللا ن  

يف هذا الشعر ¼ حيثما½احلق أنه ال مانع من بقاء : وقال خامتة احملقّقني العالّمة حممد أمري املالكي املصري
يالين اجلفيه لكوا للمكان؛ ألنه إذا جاء االحتمال بطل االستدالل، وقال إمام النحو غالم    للمكان فال دليل    

للزمـان وإالّ فـال يبقـى االلتيـام يف املعـىن فتأمـل،       ¼ حيثمـا ½قرينـة علـى كـون      ¼ غـابر ½لفـظ   : أقول: املريي
  ."الكامل"

 ¼إن½عنـد سـيبويه مبرتلـة    ¼ فعلـی ½أداة شرط جتـزم فعلـني، وهـي حـرف برأسـها علـى وزن                ] إذما [:قوله  )٢(
   الزائدة، مثّ أبدلت النون ذاالً فصار¼ ما½الشرطية و¼ إن½هي مركّبة من : الشرطية، وقال بعضهم

ظرف زمان متضمن ملعـىن الـشرط، وعبـره الـشارح          ¼ إذما½ أنّ   اعلم] يستعمل يف غري ذوي العقول     [:قوله  )٣(
ال جند يف كتب القـوم املتداولـة وإن   ¼ إذما½وهذا التعبري ملعىن   ،  ¼وهو يستعمل يف غري ذوي العقول     ½: بقوله

كان صحيحاً معىن؛ ألنّ الظرف ال يكون من ذوي العقول إالّ أنّ غري ذوي العقول أعم من الزمـان، وميكـن              
  . بزيادة"الكامل"وبالعكس، فال يشكل، ¼ مهما½موضع ¼ إذما½إنه من سهو الناسخ بأنه كتب : أن يقال

بدل من الوجهان، أما جواز اجلزم فلوجود اجلازم، وأما جواز الرفع فقد تقدم وجهه     ] اجلزم والرفع  [:قوله  )٤(
  .¼إخل... وإن كان اجلزاء وحده فعالً مضارعاً على سبيل اجلواز½: يف النوع السابق حتت قول الشارح



  
  

 

)١( 
 لفـظ  األول: ، وهي أربعة أمسـاء   )٣(على التمييز )٢(أمساُء تنصب األمساء النكرات   

  ..................................................)٥(¼عشرون½أو)٤(¼عشر½
                                                

ملّا فرع من النوع السابع يف بيان األمساء العاملة يف املضارع شرع يف النوع الثامن يف ] النوع الثامن [:قوله  )١(
، وهـذا النـوع    ¼النوع الثامن أمساء تنصب األمساء النكرات     ½: بيان األمساء العاملة يف األمساء النكرات، فقال      

 أا تعمل عمالً مساعيا، وذواا أمسـاء، وعملـها نـصب،      واعلملعدد،  مشهور بأمساء العدد الشتماهلا على ا     
، ¼األمسـاء املميـزة   ½و¼ األمسـاء النواصـب   ½و¼ أمسـاء العـدد   ½ومعموهلا اسم نكرة، وعددها أربعة، وأمسائهـا        

  . بزيادة"الشمة"
م ملـا يطلـب، والنكـرة    بكسر الكاف مجع نكرة وهي اسم ملا ينكر، كالطلبة بكسر الـالم اسـ         ] النكرات [:قوله  )٢(

  .¼فرس½و¼ رجل½، ويف االصطالح اسم ملا وضع لشيء غري معين كـ¼ناشناخنت½والنكارة مبعىن 
 بياء، ومعناه يف "فارس"يستعمله أهل  ¼ تفعيل½، والتمييز بيائني مصدر     ¼تنصب½متعلّق بـ ] على التمييز  [:قوله  )٣(

على صـيغة   ¼ املميز½و¼ املفسر½و¼ املبين½صله، ويسمى   إذا ف ¼ ميز الشيء ½الفصل والفرقة مأخوذ من     : اللغة
اسم الفاعل، ويف االصطالح اسم ملا يرفع اإلام الثابت يف أصل الوضع عن ذات مذكورة أو مقدرة، والالم          

علـى كـون األمسـاء النكـرات     : أي¼ على متييزها½: عوض عن املضاف إليه والتقدير  ¼ على التمييز ½: يف قوله 
  . وغريه"لكاملا"متييزاً، 

مطلق العدد دون املعدود، وإذا أريد باسم العدد مطلـق العـدد   ¼ عشر½املراد هاهنا بلفظ    ] لفظ عشر  [:قوله  )٤(
، وعلـى هـذا   ¼ثالث نصف سـت ½: ، وال يقال¼ثالثة نصف ستة½: يعبر عنه مع التاء لوضعه عليها، كما يقال  

 إالّ أنّ الـشارح جـاء بتـرك    "املـصباح "ذكره صـاحب  مع التاء كما  ¼ عشرة½: كان ينبغي للمصنف أن يقول    
التاء؛ إشارة إىل أنّ كونه ناصباً إنما إذا كان مع املعدود، فجاء بصورة صيغة العدد الّيت تكون مع املعـدود،          

  . بتغير"الكامل"
 لكونـه حكايـة، ويف    ¼ إخل... عـشرين ½: ومل يقـل  ¼ عـشر ½: معطوف علـى قولـه    ] إخل... أو عشرون  [:قوله  )٥(

أنـه معـرب   : جمـروراً حمـال، والثـاين   ¼ إخل... عـشرون ½أنه مبين، فعلى هذا يكون    : احلكاية مذهبان، األول  
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¼ مثـانون ½أو¼ سـبعون ½أو¼ سـتون ½أو¼ مخـسون ½أو¼ أربعـون ½أو)١(¼ثالثون½ أو
¼ مخـس ½أو)٤(¼أربع½أو¼ ثالث½أو)٣(¼اثنني½ أو ¼أحد½مع  )٢(إذا ركّب ، ¼تسعون½أو

                                                
لفظ نقل عن موضع إىل آخر على حالـه، ذكـر   : واحلكايةوإعرابه تقديري وعلى هذا يكون جمروراً تقديراً،     

، وسئل آخر عن شـخص  ¼ليسا بقرشيان½: ؟ فقال¼أمها قرشيان½: سيبويه أنّ أعرابياً سئل عن شخصني بلفظ 
ــ    ¼قرشـيان ½، فجاء األول بـ   ¼وليس بقرشياً ½: ؟ فقال ¼أليس قرشياً ½: بلفظ مـع أنّ كليهمـا     ¼ قرشـيا ½، واآلخـر ب

  ."الكامل"مدخوال الباء؛ لكوما حكاية، 
لكـان  ونظائرهـا   ¼ عـشرون ½ومل يـذكر    ¼ عـشر ½لو اقتصر املصنف على     ] إخل... عشرون أو ثالثون   [:قوله  )١(

 وأخواا منـها بـل مـن العوامـل القياسـية؛       ¼عشرون½أحسن؛ ألنّ البحث هاهنا عن العوامل السماعية وليس         
فإنها أمساء تامة للحوق النـون املـشاة بنـون اجلمـع بأواخرهـا، واالسـم التـام مـن العوامـل القياسـية، وال                

عده ¼ عشرون½: إنّ حنو: تها، وميكن أن يقالعن متامي ¼ ثلث½أو¼ اثنني½أو¼ أحد½خيرجها تركيبها مع لفظ     
املصنف من العوامل السماعية؛ لكون بعض أحكامه حالة التركيب على خالف القياس، وهو أن يكون جزئه 

 فعـد مـن   ¼ثالث وعـشرون امـرأة  ½ و¼ثالثة وعشرون رجال½: األول مع التاء للمذكر، وبدوا للمؤنث، حنو   
عـشرون  ½و¼ عـشرون رجـالً   ½: م التركيب ال حكم علـى خـالف القيـاس، حنـو           العوامل السماعية، وعند عد   

، فيدخل يف هذه الصورة يف العوامل القياسية، وال خيفى أنّ الظاهر من كالم الشارح أنّ الناصب إنمـا        ¼امرأة
 أو أخواا الغري، والظاهر من عبارات النحاة أنّ الناصـب هـو العـدد املركّـب         ¼ عشرون½أو¼ عشر½هو لفظ   

  . بتغير"الكامل"فقط، فتأمل، ¼ عشر½دون حنو 
إخل إذا ... ينصب لفظ عـشر أو عـشرون  ½: مفعول فيه لفعل مستفاد من الكالم السابق واملعىن      ] إذا ركّب  [:قوله  )٢(

ئـذ جمـروراً    عدم التركيب بل يكـون متييـزه حين  ال ينصب عند¼ عشر½، وال تنس أنّ لفظ      ¼إخل... ركّب مع أحد  
  .وإن كان ناصباً عند عدم التركيب أيضاً لكنه عامل قياسي عندئد؛ ملا ذكرنا¼ عشرون½فظ باإلضافة، ول

فأبدلت ¼ وحد½ :هذا للمذكر، وللمؤنث إحدى أو اثنتان وثنتان، واألحد يف األصل] مع أحد أو اثنني [:قوله  )٣(
ه إبـدال الـواو يف األول مهـزة    خالفـاً للمـازين، فإنـه قيـاس عنـد       ¼ إحدى½الواو مهزة شذوذاً اتفاقاً، وكذا يف       

  ."الرضي"، ملخص من ¼ولد½مجع ¼ ولدة½من ¼ إلدة½كــ
  موضع¼ إخل... ثالثة أو أربعة½: إخل، ولو قال... وكذا ثالثة أو أربعة] إخل... أو ثالث أو أربع [:قوله  )٤(
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؛ فـإن كـان املميـز مـذكّراً فطريـق           ¼تـسع ½وأ)١(¼مثـان ½أو¼ سبع½أو ¼ست½ أو
ــنني½أو ¼ أحــد½التركيــب يف لفــظ  ــع ¼ اث ــول¼ عــشر½م أحــد عــشر ½: أن تق

  ..........................................،)٣(¼اثنا عشر رجالً½ و،)٢(¼رجالً
                                                

إنّ املناسـبة   : أن يقـال يف كونه للمذكر اللّهم إالّ    ¼ أحد أو اثنني  ½لكان أنسب بقوله    ¼ إخل... ثالث أو أربع  ½
  . بتغير"الكامل"موجودة يف التجريد عن عالمة التأنيث، 

، وإذا كان مركّباً مع العـشرة عـادت اليـاء احملذوفـة             ¼مثان½: فصار¼ قاض½فأعلّ كـ ¼ مثاين½أصله  ] مثان [:قوله  )١(
 كسر النون لتدلّ على الياء ، وقد حتذف، فيجوز¼معدي كرب½فتح، وقد يسكن الياء كما يف   الويكون مبنيا على    

، وقـد حتـذف   ¼العـشرة ½احملذوفة، والفتح أوىل من الكسر ليوافق لفظ الثمان نظائره؛ ألا مفتوحة األواخـر مـع           
  :يف غري التركيب وجيعل اإلعراب على النون، قال الشاعر¼ مثاين½الياء يف 

  نُوأَربع فَثَغرها ثَما    لَها ثَنايا أَربع ِحسان
  . بتغير"الرضي"، بفتح النون، ¼صلّى مثان ركعات½: ويف احلديث

 أنّ مميز أحد عشر إىل تسعة عشر منصوب مفرد ال غري، أما نـصبه فألنـه لـو     اعلم] أحد عشر رجالً   [:قوله  )٢(
اسم واحـد  كان جمروراً كان جمروراً باإلضافة واإلضافة إليه متعذّرة؛ ألنه يلزم حينئذ جعل األمساء الثالثة ك    

وهو مكروه عندهم، وأما إفراده فألنه أصل وأخف من اجلمع واملقصود مـن التمييـز وهـو التفـسري حاصـل                   
  . بزيادة"الكامل"باملفرد فال حاجة إىل العدول إىل اجلمع، على أنّ اجلمعية مفهومة من العدد املتقدم، 

جاءين اثنا ½: ألول معرب لظهور االختالف، حنو مذهب مجهور النحاة أنّ جزئه ا     ] واثنا عشر رجالً   [:قوله  )٣(
صار مضافاً إىل العشر بعد حذف النون فإنّ حذف ¼ اثنني½؛ كأنّ لفظ ¼رأيت اثين عشر رجالً½ و ¼عشر رجالً 

نون املثنى غري معهود يف غري إضافة فصار مضافاً حكماً، واإلضافة ليست مبوجبة للبناء فيبقى معربـاً، وقـال         
إنّ اجلزء الثاين منه قائم مقام النون فيبقى اجلزء األول معرباً كما كان مع :  يف وجه إعرابه"مهع اهلوامع "يف  

خبالف نظائره؛ فإنّ إضافتها جائزة، ¼ اثنتا عشرتك½وال ¼ اثنا عشرك½: النون، ولذا مل جيز اإلضافة، فال يقال
جزئه األول مبين على األلف والياء ¼ اثنا عشر½إنّ : ، وقال ابن درستويه¼ثالثة عشرك½و¼ أحد عشرك½: تقول

¼ اثنـا ½كما يكون اجلزء األول يف نظائره مبنيا علـى الفـتح، واخـتالف األلـف واليـاء لوضـع مـستأنف؛ فـإنّ              
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اثنتـا  ½ و،)٢(¼إحـدى عـشرة امـرأة   ½:  وإن كان مؤنثـاً فتقـول     ،)١(نيئبتذكري اجلز 
مــع ¼ تـسع ½إىل )٣(ني، وطريـق تركيــب غريمهـا  ئ، بتأنيــث اجلـز ¼عـشرة امـرأة  

إىل ¼ أربعـة عـشر رجـالً     ½ و ،¼ثالثة عشر رجالً  ½: أن تقول يف املذكّر   ¼ عشر½
  ...............................)٤(، بتأنيث اجلزء األول¼تسعة عشر رجالً½

                                                
، ¼هـذين ½و¼ هـذان ½و¼ اللّـذين ½و¼ اللّـذان ½ملثنى منصوب وجمرور كمـا يف       ¼ اثين½موضوع ملثنى مرفوع، و   

  ."الكامل"لى هذا يكون املركّبات العددية على ج واحد، وع .وليس الختالف العوامل اهــ
   .¼بتأنيث اجلزئني½: بتذكري جزئي العدد موافقاً للقياس، وكذا قوله اآليت: أي] بتذكري اجلزئني [:قوله  )١(
املركّـب يف املؤنـث؛ ملـا كرهـوا     ¼ عـشرة ½ أنّ التميميني يكسرون شـني   اعلم] إحدى عشرة امرأة   [:قوله  )٢(

 أربع فتحات فيما هو كالكلمة الواحدة مـع امتزاجهـا بـالنيف الّـذي يف آخـره فتحـة، فعـدلوا عـن فـتح            توايل
وسطها إىل كسره، وقد تفتح الشني على قلّة؛ ألنّ التركيب عارض، وأما احلجـازيون فيعـدلون عـن حركـة               

﴾ اثْنتـا عـشرةَ عينـاً   رء ﴿الوسط إىل السكون؛ لئالّ يكون إزالة ثقل بثقل آخر، وهي اللغـة الفـصحى، ولـذا قـ      
  ."الكامل" املتواترة، وبالفتح والكسر يف الشاذّة، بالسكون يف القراءة ]٦٠: البقرة [

بكسر ¼ بضعة½و¼ بضع½من ثالث إىل تسع، وكذا لفظ ¼ غري أحد واثنان½: أي] طريق تركيب غريمها [:قوله  )٣(
: ، تقـول ¼العـشرة ½ التسعة، ينصب التمييز إذا ركّب مـع  الباء، وبعضهم يفتحها، يطلق على ما بني الثالثة إىل 

بضعة ½: ، وكذا إذا ركّب مع العشرين ونظائره على املشهور، تقول¼بضع عشرة امرأة½و¼ بضعة عشر رجالً½
، ¼إذا جاوزت لفظ العشرة ذهب البضع½: ، وأنكره اجلوهري وقال¼بضع وعشرون امرأة½و¼ وعشرون رجالً

 "الرضي"مجيع العقود، ومل يذكرمها املصنف لدخوهلما يف الثالثة إىل العشرة،  له يفواملشهور جواز استعما
  .وغريه

إبقاًء له بعد التركيب على ما كان قبله عليه، ¼ التسعة½إىل ¼ الثالثة½بتأنيث : أي] بتأنيث اجلزء األول [:قوله  )٤(
        هم جييئون فيما فوق االثنني بالتاء للمعدود املـذكّر وبـدوـث، مفـرداً كـان العـدد حنـو     فإنثالثـة  ½: ا للمؤن

أو علـى سـبيل العطـف،    ¼ ثـالث عـشرة امـرأة   ½و¼ ثالثة عشر رجالً½: أو مركّباً، حنو¼ ثالث امرأة ½و¼ رجال
، والـدليل األشـهر علـى ذلـك أنّ املعـدود يف هـذه           ¼ثالث وعـشرون امـرأة    ½و¼ ثالثة وعشرون رجالً  ½: حنو
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أربـع عـشرة    ½ و ،¼ثالث عـشرة امـرأة    ½: ، ويف املؤنث  )١(وتذكري اجلزء الثاين  
، )٣(وتأنيث اجلزء الثاين  )٢(، بتذكري اجلزء األول   ¼تسع عشرة امرأة  ½إىل  ¼ امرأة

ــا طريــق التركيــب يف   ــنني½و¼ الواحــد½وأم ــسع½إىل  ¼االث ¼ عــشرين½مــع ¼ ت
  .................................................¼تسعني½إىل )٤(¼أخواته½و

                                                
بل ل عالمة التأنيث قَ ة مؤنث، وملّا كان املذكّر سابقاً على املؤنث قبِ        واجلماع¼ اجلماعة½الصورة يف تأويل    

املؤنث فترك تلك العالمة يف املؤنث فرقاً بينهما، والدليل األقوى أنّ ما فوق االثنني مع التاء يف أصل الوضع  
التـاء، وإذا يـستعملونه   كما أسبقنا، فإذا يستعملونه للمذكّر الّذي هو األصل بالنسبة إىل املؤنـث يبقـون فيـه         

  . بزيادة"الكامل"للمؤنث يسقطوا عنه فرقاً بينهما، أو ليكون األصل لألصل والفرع للفرع، 
لئالّ يلزم اجتماع عالميت التأنيث من جـنس واحـد فيمـا            ¼ العشر½بتذكري  : أي] وتذكري اجلزء الثاين   [:قوله  )١(

فإنه قد اجتمـع فيـه عالمتـا التأنيـث     ¼ حدى عشرة امرأةإ½هوكالكلمة الواحدة فإنه مستكره عندهم، خبالف     
؛ ألنّ تـاء  ¼اثنتا عشرة امرأة½ولكنها ليستا من جنس واحد؛ ألنّ األوىل ألف مقصورة، والثانية تاء، وخبالف              

فـال تكـون للتأنيـث خالـصة      ¼ ثين½الّيت هي عوض عن الياء؛ ألنه مأخوذ من         ¼ اثنتان½حممولة على تاء    ¼ اثنتا½
  ."الكامل"للتأنيث خالصة فلم يبق اتحاد اجلنسني بكماله، ¼ عشرةال½وتاء 

  .، إبقاًء له بعد التركيب على ما كان قبله عليه¼تسع½إىل ¼ ثلث½بتذكري : أي] بتذكري اجلزء األول [:قوله  )٢(
التركيب للمؤنث عند عدم    ¼ عشر½؛ ألنّ وجوب تذكري     ¼العشرة½بتأنيث  : أي] وتأنيث اجلزء الثاين   [:قوله  )٣(

إنما كان للفرق بني املذكّر واملؤنـث؛ ألنّ التـاء فيـه عنـد اإلفـراد للمـذكّر، وقـد حـصل الفـرق بينـهما يف                
يف التركيب ¼ عشرة½التركيب باجلزء األول فإنه يكون بالتاء للمذكّر وبدوا للمؤنث، فال حاجة إىل تذكري            

  ."الكامل"للفرق بينهما، 
نظائره، وهي ثالثـون، وأربعـون، ومخـسون، وسـتون، وسـبعون، ومثـانون،         : أي]  وأخواته عشرين [:قوله  )٤(

، ¼عـشر ½، وقياس هذه العقود أن يعبر عنها بالعشريِن بتثنيـة      ¼العقود الثمانية ½وتسعون، ويسمى هذه العقود بـ    
ــ         ¼عشران رجالً ½: ويقال ، وعـن  ¼رجـالً ثـالث عـشرات   ½؛ ألنّ العشريِن عشرون، وكذا يعبر عـن الـثالثني بـ

¼ عـشرات ½: ولكنهم حـذفوا املـضاف إليـه أعـين    ¼ تسع عشرات رجالً ½إىل  ¼ أربع عشرات رجالً  ½األربعني بـ 
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 ¼الواحـد ½؛ فإن كـان املميـز مـذكّراً فتقـول يف تركيـب           )١(على سبيل العطف  
، ¼اثنان وعـشرون رجـالً    ½ و ،¼أحد وعشرون رجالً  ½:  ال يف غريمها   ¼االثنني½و

إحـدى وعـشرون    ½: ، وإن كـان املميـز مؤنثـاً فتقـول         )٢(بتذكري اجلـزء األول   
، بتأنيـث اجلـزء األول، ويف تركيـب غـري     ¼رأةاثنتان وعـشرون امـ  ½ و ،¼امرأة
: تقــول يف املميـز املــذكّر ¼ عـشرين ½مـع  ¼ تــسع½إىل  ¼االثـنني ½و¼ الواحـد ½
، بتأنيـث اجلـزء األول،   ¼أربعـة وعـشرون رجـالً    ½ و ،¼ثالثة وعشرون رجـالً   ½

، ¼أربـع وعـشرون امـرأة     ½ و ،¼ثـالث وعـشرون امـرأة     ½: ويف املميز املؤنث  
ــاس بتــذكري اجلــزء األول ، والثــاين ¼تــسع وتــسعني½إىل )٣(، وعلــى هــذا القي

                                                
¼ مئـة ½و¼ عـشرة ½وكان املضاف مع املضاف إليه ككلمـة واحـدة؛ ألمـا معـاً عبـارة عـن عـدد واحـد كــ               

، فكان املضاف مع املضاف إليه ككلمة واحدة مؤنثة بالتـاء، فلمـا حـذفوا املـضاف إليـه صـارت               ¼ألف½و
كمـا  ¼ ثـالث عـشرات  ½مبعىن ¼ ثالثة½إالّ أنه مل يستعمل ¼ ثبة½و¼ عزة½ككلمة مؤنثة بالتاء حذف المها حنو    

ن قبل حذف الالم فيه، ومعلوم أنّ مجع املؤنث حمذوفة الالم يف املعىن الذي كا ¼ ثبة½و¼ عزة½استعمل حنو   
... ¼ثالثـون ½و¼ عـشرون ½، فقيـل  ¼مئون½و¼ ثبون½و¼ قلون½: بالتاء احملذوف ألمه شائع بالواو والنون، حنو    

إخل بالواو والنون، تشبيهاً هلا ذه احملذوفـة الـالم، ولـيس فيهـا الـواو والنـون للجمـع، وإالّ لـصح إطـالق                       
  . بتصرف"الرضي"ومل يقل به أحد، ¼ تسعة½على ¼ ثلثني½و¼ ثالثني½على ¼ عشرين½

يعطـف العقـود علـى النيـف لبعـدها عـن مرتبـة          : حبـذف البـاء أي    ¼ أما½جواب  ] على سبيل العطف   [:قوله  )١(
  ."الكامل"لقربه من مرتبة اآلحاد، ¼ العشر½اآلحاد، ال على سبيل املزج، كما كان مع 

، وأما اجلزء الثاين فال يتبدل بتبدل املعدود ¼اثنني½أو ¼ أحد½بتذكري لفظ : أي] بتذكري اجلزء األول [:قوله  )٢(
  .¼األلف½و¼ املئة½تذكرياً وتأنيثاً، وال يتصرف فيه بإحلاق التاء كما يف لفظ 

  ثالثة½كما أنّ اجلزء األول مقرون بالتاء إذا كان املعدود مذكّراً يف : أي] وعلى هذا القياس [:قوله  )٣(
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¼ ثالث وعشرون امرأة½، وغري مقرون ا إذا كان املميز مؤنثاً يف   ¼أربعة وعشرون رجالً  ½و¼ عشرون رجالً و
مخـسة  ½: فكذا يف اآلحاد اآلتية أا تكون مقرونـة بالتـاء يف املعـدود املـذكّر حنـو     ¼ أربع وعشرون امرأة  ½و

مخـس وعـشرون   ½: ميـز املؤنـث حنـو   ، وغري مقرونة ا يف امل  ¼تسعة وتسعون رجالً  ½إىل  ¼ وعشرون رجالً 
أربعـة  ½و¼ ثالثـة وعـشرون رجـالً    ½، وكما أنّ اآلحاد مقدمة على العقـود يف          ¼تسع وتسعون امرأة  ½إىل  ¼ امرأة

فكـذلك يف اآلحـاد اآلتيـة أـا تكـون       ¼ أربع وعشرون امرأة  ½و¼ ثالث وعشرون امرأة  ½ويف  ¼ وعشرون رجالً 
¼ مئـة وواحـد  ½: ة، وجيوز تأخري العدد الزائد عن املئة واأللف حنـو   مقدمة على العقود حنو األمثلة املذكور     

مئـة  ½و¼ ألـف واثنـان أواثنتـان   ½و¼ مئـة واثنـان أو اثنتـان    ½و¼ ألف وواحـدة  ½و¼ مئة وواحدة ½و¼ ألف وواحد ½و
إىل ¼ ألف وثـالث عـشرة امـرأة   ½و¼ مئة وثالث عشرة امرأة½و¼ ألف وثالثة عشر رجالً  ½و¼ وثالثة عشر رجالً  

أسقطت التاء وجوباً ¼ مئة½ونظائره إىل ¼ ثالثة½ أنك إذا أضفت واعلم، وجيوز أيضاً تقدميه عليهما، غري ذلك
¼ ألـف ½، وأبقيتـها وجوبـاً إذا أضـفته إىل      ¼ثالمثئـة رجـل   ½و¼ ثالمثئة امـرأة  ½: ولو كان املعدود مذكّرا، حنو    

¼ الثالثـة ½ أنه ينظر يف تأنيـت  اعلم مثّ ،¼ثالثة آالف امرأة ½و¼ ثالثة آالف رجل  ½: ولوكان املميز مؤنثاً، حنو   
ثـالث  ½وأخواا إىل واحد املعدود إن كان مجعاً ال إىل لفظ املعدود، فإن كان املعـدود مؤنثـاً حقيقـة كــ               

حذفت التاء فيهما كما رأيت، وإن كان الواحد منه مذكّراً        ¼ ثالث غرف وعيون  ½أوجمازاً كـ ¼ نسوة وطوالق 
ثالثـة بنـات عـرس وبنـات     ½، و¼أربعـة محامـات  ½ لفظ اجلمع عالمة التأنيث كـ   أثبت التاء فيها سواء كان يف     

وإن جاء ¼ ثالثة رجال½محام، وابن عرس، وابن آوى، أو مل تكن فيه عالمة التأنيث كـ        : ؛ فإنّ واحدها  ¼آوى
 ألسن أو أربعة أو أربع½: جاز تذكري العدد وتأنيثه، حنو¼ طريق½-و¼ لسان½و¼ ساق½تذكري الواحد وتأنيثه كـ

: وإن كان املعدود صفة نائبة عن املوصوف اعترب حال املوصوف ال حـال الـصفة، قـال اهللا تعـاىل           ¼ أسواق
فإنه حذفت التاء وإن كان املثـل مـذكّراً؛ إذ املـراد     ]١٦٠: األنعام [﴾ من جاء ِبالْحسنِة فَلَه عشر أَمثَاِلها    ﴿
أو اسـم جـنس   ¼ خيـل ½، وإن كان املعدود اسم مجع كــ ¼مثاهلاعشر حسنات أ ½: احلسنات، أي ¼ األمثال½بـ
الرجـال خاصـة   : فإنهـا مبعـىن  ¼ القـوم ½و¼ النفـر ½و¼ الرهط½فإن كان خمتصا جبمع املذكّر كـ    : نظر¼ متر½كـ

¼ ة رجلةثالث½: وقالوا ]٤٨: النمل  [﴾  وكَانَ ِفي الْمِدينِة ِتسعةُ رهطٍ    ﴿: فالتاء يف العدد واجب، قال اهللا تعاىل      
ثـالث مـن   ½: ، وإن كان خمتصا جبمع اإلناث فحذف التاء واجب، حنو ¼الرجال½وهو اسم مجع قائم مقام      

¼ اخليـل ½و¼ الـبط ½؛ ألا مبعىن حوامل النوق، وإن مل يكن خمتصا بأحدمها بل حيتمل كليهما كـ ¼املخاض
 أحد احملتملني فاالعتبار بذلك النص،     ؛ فإنها تقع على الذكور واإلناث فإن نصصت على        ¼اإلبل½و¼ الغنم½و
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½ة، إن كـان     : أحـدمها : )٣(، وهو على نـوعني    )٢(معناه عدد مبهم  )١(¼كَماسـتفهامي
                                                

إالّ أن يقع النص بعد املميز واملميـز    ¼ عندي من اخليل ثالث إناث    ½و¼ عندي من اخليل ثالثة ذكور    ½: حنو
¼ اإلبـل ½و¼ اخليـل ½بعد العدد، فحينئذ ينظر إىل لفظ املميز ال النص، فإن كان لفظ املميز مؤنثـاً ال غـري كــ             

، وإن كـان مـذكّراً ال غـري أثبتـها، وإن جـاء       ¼عندي ثالث مـن اخليـل ذكـور       ½: ، حنو حذفت التاء ¼ الغنم½و
¼ عندي ثالثة من البط إناث أو ذكور     ½: جاز إحلاق التاء وحذفها، حنو    ¼ الدجاج½و¼ البط½تذكريه وتأنيثه كـ  

فـظ فيؤنـث   ، وما ال يدخله معىن التـذكري والتأنيـث ينظـر فيـه إىل الل    ¼عندي ثالث من البط ذكور أو إناث   ½و
¼ ثالثة مـن النخـل  ½: ، وجيوز األمران يف حنو   ¼مخس من البشارة  ½: ويذكر حنو ¼ مخسة من الضرب  ½: حنو
 ﴾نخـٍل خاِويـةٍ  و﴿ ]٢٠: القمـر  [﴾  نخٍل منقَِعٍر ﴿: ؛ ألنه يذكّر ويؤنث، قال اهللا تعاىل   ¼ثالث من النخل  ½و
  . بتصرف"شرح الرضي"،  ]٧: احلاقة [

، مثّ ¼مـا ½وهو غري مركّب عند البصريني، ومركّب عقد الكوفيني من كاف التـشبيه و ] ¼كم½ثاين  وال [:قوله  )١(
، ¼فـيم ½و¼ مل½: حذفت األلف وسكنت امليم للتركيب، وحذف ألفها إذا كانـت يف االسـتفهام قيـاس، حنـو      

  . بتغير"الرضي"
  . والقلّةيدلّ على عدد غري معين من غري قيد الكثرة: أي] عدد مبهم [:قوله  )٢(
، وكلتامها تـدالّن  ¼كثري½، والثاين خربية مبعىن ¼أي عدد½فهامية مبعىن تأحدمها اس ] وهو على نوعني   [:قوله  )٣(

على عدد ومعدود فاالستفهامية لعدد مبهم عند املتكلّم معلوم يف ظنه عند املخاطب، واخلربية لعـدد مبـهم              
املعدود فهو جمهول عند املخاطب يف االستفهامية واخلربية، فلذا عند املخاطب وربما يعرفه املتكلّم، وأما 

إذا جرى ذكر الدنانري، ¼ كم عندك½: احتيج إىل التمييز املبين للمعدود، وال حيذف إالّ لدليل كما تقول مثالً
:  أمـا تـشتركان يف مخـسة أمـور    واعلـم ، ¼كم دينار عنـدي ½: أي¼ كم عندي½أو ¼ كم ديناراً عندك  ½: أي
أنّ الكالم : المسية، واإلام، واالفتقار إىل التمييز، والبناء، ولزوم التصدير، وتفترقان يف مخسة أمور، أحدهاا

أنّ املتكلّم باخلربية ال يستدعي مـن   : مع اخلربية حمتمل للتصديق والتكذيب خبالفه مع االستفهامية، الثاين        
أنّ االسـم املبـدل مـن    : ية يستدعيه؛ ألنه مـستخرب، والثالـث  خماطبه جواباً؛ ألنه خمرب، واملتكلّم باالستفهام   

كـم عبيـد يل مخـسون بـل     ½: اخلربية ال يقترن باهلمزة، خبالف املبدل مـن االسـتفهامية، يقـال يف اخلربيـة          
أنّ متييـز اخلربيـة مفـرد أو جممـوع،     : ، والرابـع ¼كم مالك أعـشرون أم ثالثـون  ½: ، ويف االستفهامية ¼ستون
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، ¼كـم رجـالً ضـربته     ½: ، مثل )١(متضمناً ملعىن االستفهام، وهو ينصب التمييز     
ميـز  ، إن مل يكن متضمناً ملعىن االستفهام، وهو ينـصب امل       )٢(خربية: والثاين

، وإن مل تكن بينهما فاصـلة  ¼كم عندي رجالً  ½: ، مثل )٣(إن كان بينهما فاصلة   
كـم غلمــان  ½و¼ كـم رجـل ضـربت   ½: إليـه، مثــل )٤(فمميـزه جمـرور باإلضـافة   

                                                
، وال يكـون متييـز االسـتفهامية إالّ مفـرداً خالفـاً للكـوفيني،             ¼كم عبيـد ملكـت    ½و¼ كم عبد ملكت  ½: تقول

أنّ متييز اخلربية واجب اخلفض ومتييز االستفهامية منصوب، وال جيوز جره مطلقاً خالفاً للفراء : واخلامس
         اج وابن السراج وآخرين، بل يشترط أن جترفحينئـذ    ¼ كم½والزج جيـوز يف التمييـز الوجهـان    حبرف جـر  :
مضمرة وجوباً ال باإلضافة خالفاً للزجاج، خالصته ¼ من½النصب، وهو الكثري، واجلر خالفاً لبعضهم، وهو بـ

¼ بكم درهم اشتريت½: اجلواز، واملنع، والتفصيل، فإن جرت هي حبرف جر حنو: أنّ يف جر متييزها أقواالً
  .صرف وغريه بت"املغين"جاز وإالّ فال، 

االستفهامية تـدلّ علـى العـدد والعـدد علـى ثالثـة أقـسام بـالنظر إىل               ¼ كم½ألنّ  ] وهو ينصب التمييز   [:قوله  )١(
من أحد عشر إىل تسعة عـشر، متييـزه     : من ثالثة إىل عشرة، متييزه جمموع جمرور، والثاين       : التمييز، األول 

ــ   مئة وألف، متييـزه مفـرد جمـرور، ويـ     : مفرد منصوب، والثالث   ¼ الطـرفني ½سمى القـسمان األول والثالـث ب
االسـتفهامية يف بـاب التمييـز علـى العـدد الوسـط فجعـل متييزهـا             ¼ كم½، فحملت   ¼الوسط½والقسم الثاين بـ  

بكـم درهـم   ½: منصوباً مفرداً كتمييزه، وهذا إذا مل يلها حرف جر وإذا وليها جـاز جـره كمـا أسـبقنا، حنـو          
  . بزيادة"الكامل"، ¼اشتريت

  ."الشرح"ويستعملها من يقصد بيان تعلّي نفسه، ¼ عدد كثري½وهي مبعىن ] والثاين خربية [:قوله  )٢(
االسـتفهامية، أو ألنّ جرهـا   ¼ كـم ½اخلربيـة حينئـذ حممولـة علـى     ¼ كـم ½ألنّ ] إن كان بينهما فاصلة   [:قوله  )٣(

، نعم جاز جره التمييز عنـد الفـراء عنـد    التمييز عند عدم الفاصلة إنما لإلضافة، وال ميكن اإلضافة مع الفصل        
  ."الرضي"املقدرة ال بـاإلضافة، ¼ من½الفصل أيضاً؛ ألنه جيره بـ

اخلربيـة  ¼ كـم ½مثـال ملميـز     ¼ كم رجل ضربت  ½: ويكون مفرداً وجمموعاً، فقوله   ] جمرور باإلضافة  [:قوله  )٤(
  مع كونه جمموعاً، والغلمان مجع غالم، وهومثال له ¼ كم غلمان اشتريت½: ارور مع كونه مفرداً، وقوله
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، ¼كم رجـالً ضـربت    ½: وهو ينصب التمييز مثل   ¼ كَأَين½: ، والثالث ¼اشتريت
دد مبـهم ال املعـىن   عـ )٢(لكن املراد منـه  ¼ أي½و)١(هو مركّب من كاف التشبيه    

ن رجالً ½: مثل، التركيـيبناً ملعـىن االسـتفهام     )٣(وقد يكون ¼  لقيت كأيمتـضم ،
                                                

  ."الكامل"اململوك جماز،  الولد من حني يولد إىل أن يشب، وإطالقه على العبد
املنونة، ولذلك جاز الوقف عليهـا بـالنون؛ ألنّ التنـوين ملّـا دخـل يف                ¼ أي½: أي] من كاف التشبيه   [:قوله  )١(

املصحف نوناً، ومن وقف عليها حبذفه اعترب حكمه يف األصـل  التركيب أشبه النون األصلية، وهلذا رسم يف        
: ، والثالثة¼ظيب½كـ¼ كَيِئن½: ، والثانية¼قاض½كـ¼ كَاٍء½: إحدامها: وهو احلذف يف الوقف، وفيه لغات أخرى  

½ئَنوالرابعة¼ظبياً½كـ¼ كَي ، :½واخلامسة¼دأب½كـ¼ كَأِْين ، :½وغريه"املغين"، ¼صه½كـ¼ كَِئن .  
. تـوهم أنّ معنـاه التـشبيه،      ¼ وهو مركّب من كـاف التـشبيه وأي       ½: ملّا قال ] إخل... لكن املراد منه   [:ولهق  )٢(

 واعلـم ، ¼كم½غري معين مثل    : عدد مبهم أي  ¼ كأين½املراد من   : ، أي ¼إخل... لكن املراد ½: فاستدرك بقوله 
، وإفادة التكثري تمييز، والبناء، ولزوم التصدير الاإلام، واالفتقار إىل: يف مخسة أمور ¼ كم½يوافق  ¼ كأين½أنّ  

، وإفـادة   ]١٤٦: آل عمران [ ﴾وكَأَين من نِبي قَاتلَ معه ِربيونَ كَِثري  ﴿: تارة وهو الغالب، حنو قوله تعاىل 
ا يف مخـسة  ، وختالفه¼إخل... وقد يكون متضمناً½: االستفهام أخرى وهو نادركما يشري إليه املصنف بقوله      

غالباً حتـى زعـم     ¼ من½أنّ مميزها جمرور بـ   : بسيطة على الصحيح، والثاين   ¼ كم½أا مركّبة و  : أمور، أحدها 
﴾ وكَـأَين مـن آيـٍة      و﴿]١٤٦: آل عمـران  [ ﴾وكَأَين مـن نِبـي   ﴿: ابن عصفور لزوم ذلك حنو قوله تعاىل    

أا ال تقع اسـتفهامية  : ، والثالث¼كم½ خبالف ]٦٠: العنكبوت [ ﴾وكَأَين ِمن دابٍة     و﴿ ]١٠٥: يوسف  [
بكـأين تبيـع هـذا    ½أا ال تقع جمرورة خالفاً البن قتيبة وابن عصفور، فإنهما أجـازا            : عند اجلمهور، والرابع  

  . بزيادة"املغين"أنّ خربها ال يقع مفرداً، : ، واخلامس¼الثوب
متضمناً ملعىن االستفهام، وهو نـادر حتـى مل يثبتـه إالّ          ¼ كأين½ ما يكون    قلّ: أي] إخل... وقد يكون  [:قوله  )٣(

ابن قتيبة وابن عصفور وابن مالك، واستدلّوا على إثباته بقول أيب بن كعـب البـن مـسعود رضـي اهللا  تعـاىل               
د األحـزاب  أعـ : ، أي¼ثالثاً وسبعني½: ، فقال ¼تعد½: ¼تقرء½، يريد بـ  ¼كأي تقرء سورة األحزاب آية    ½: عنهما

  . بزيادة"املغين"ثالثاً وسبعني آية، 
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وهو مركّـب مـن كـاف التـشبيه       )١(¼كَذَا½: والرابع، ¼ن رجالً عندك  كأي½: حنو
وال يكون متضمناً ملعىن    ، )٢(ولكن املراد منه عدد مبهم    ، اسم اإلشارة ¼ ذا½و

  .¼ كذا رجالًعندي½: مثل، االستفهام

                                                
أن تكون كلمتني باقيتني على أصلهما    : ترد على ثالثة أوجه، أحدها    ¼ كذا½ أنّ   اعلم] ¼كذا½والرابع   [:قوله  )١(

¼ هـا ½، وتـدخل عليهـا      ¼رأيت زيداً فاضالً ورأيت عمرواً كذا     ½: اإلشارية، كقولك ¼ ذا½ومها كاف التشبيه و   
أن تكون كلمة واحدة مركّبة من كلمتني : ، والثاين ]٤٢: النمل [ ﴾أَهكَذَا عرشِك  ﴿: وله تعاىلالتنبيه، كق

أتذكر يوم كذا وكذا؟ فعلـت فيـه   : أنه يقال للعبد يوم القيامة  ½مكنيا ا عن غري عدد، كما جاء يف احلديث          
:  مبهم، وهو املراد هاهنـا، ولـذا قـال   ، والثالث أن تكون كلمة واحدة مركّبة مكنية ا عن عدد     ¼كذا وكذا 

التركيـب، والبنـاء، واإلـام،    : يف أربعـة أمـور    ¼ كـأين ½هـذه توافـق     ¼ كـذا ½، و ¼ولكن املراد منه عدد مبهم    ½
قبـضت كـذا وكـذا    ½: أا لـيس هلـا الـصدر، تقـول    : واالفتقار إىل التمييز، وختالفها يف مخسة أمور، أحدها 

اتفاقـاً وال باإلضـافة خالفـاً للكـوفيني،     ¼ مـن ½اجب النصب، فال جيوز جره بـ    أنّ متييزها و  : ، والثاين ¼درمهاً
أـا ال تفيـد   : ، والرابـع ¼عنـدي كـذا وكـذا درمهـاً    ½: أا ال تستعمل غالباً إالّ معطوفاً عليها، حنو      : والثالث

سـتفهام أصـالً،   أا ال تكون متضمنة ملعىن اال: التكثري بل هي كناية عن عدد مبهم أي عدد كان، واخلامس   
  . بزيادة"املغين"

  .وقد يكون كناية عن غري العدد، كما ذكرنا] عدد مبهم [:قوله  )٢(

أن تكون كلمتني باقيتني على أصلهما : ترد على ثالثة أوجه، أحدها¼ كذا½ أنّ اعلم] ¼كذا½والرابع  [:قوله  )١(
¼ هـا ½، وتدخل عليهـا   ¼رأيت زيداً فاضالً ورأيت عمرواً كذا     ½: اإلشارية، كقولك ¼ ذا½اف التشبيه و  ومها ك 

أن تكـون كلمـة واحـدة مركّبـة مـن      :  ، والثـاين ]٤٢: النمـل  [ ﴾أَهكَـذَا عرشـِك    ﴿: التنبيه، كقوله تعاىل  
أتـذكر يـوم كـذا وكـذا؟     :  القيامةأنه يقال للعبد يوم½كلمتني مكنيا ا عن غري عدد، كما جاء يف احلديث    

، والثالث أن تكون كلمة واحدة مركّبة مكنية ا عن عدد مبهم، وهو املـراد هاهنـا،         ¼فعلت فيه كذا وكذا   
التركيـب، والبنـاء،   : يف أربعـة أمـور  ¼ كـأين ½هـذه توافـق   ¼ كذا½، و¼ولكن املراد منه عدد مبهم  ½: ولذا قال 

قبضت كـذا  ½: أا ليس هلا الصدر، تقول: ختالفها يف مخسة أمور، أحدها واإلام، واالفتقار إىل التمييز، و    
ــ             : ، والثاين ¼وكذا درمهاً  اتفاقـاً وال باإلضـافة خالفـاً     ¼ مـن ½أنّ متييزها واجـب النـصب، فـال جيـوز جـره ب

أـا  : ابـع ، والر¼عندي كذا وكذا درمهاً½: أا ال تستعمل غالباً إالّ معطوفاً عليها، حنو : للكوفيني، والثالث 
أا ال تكون متضمنة ملعىن االستفهام : ال تفيد التكثري بل هي كناية عن عدد مبهم أي عدد كان، واخلامس

  . بزيادة"املغين"أصالً، 
 .وقد يكون كناية عن غري العدد، كما ذكرنا] عدد مبهم [:قوله  )٢(



  
  

 

k  l 

i  j  
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)١( 
وإنمـا مسيـت بأمسـاء األفعـال؛ ألنّ معانيهـا           ، )٣(أمساء األفعال )٢(أمساء تسمى 

وتنصب االسم علـى  ، ستة منها موضوعة لألمر احلاضر   : )٥(وهي تسعة ، )٤(أفعال
                                                

ك النـوع كلّهـا ناصـبة    أخر هذا النوع من النوع السابق؛ ألنّ األمساء املذكورة يف ذل      ] النوع التاسع  [:قوله  )١(
  ."الكامل"لالسم خبالف املذكورة يف هذه النوع؛ ألنّ الناصب منها بعضها والبعض اآلخر رافع لالسم، 

من عادة النحاة أنّ اللفظ إن اشترك لفظاً آخر معنى ولكن خيتلف يف أحكام لفظية، يسمونه              ] تسمى [:قوله  )٢(
حاشـية  "، ¼أمساء األفعال½ومن قبيله   ¼ اسم صفة ½و¼ اسم مجع ½و¼ اسم مصدر ½من قبيله   ¼ االسم½بزيادة لفظ   

  ."الشمة
؛ ألنّ كلّها منقولة عـن الوضـع األول وهـو عـدم االقتـران       ¼األمساء املنقولة ½وتسمى  ] أمساء األفعال  [:قوله  )٣(

  ."حاشية الشمة"بالزمان إىل الوضع الثاين وهو االقتران به، 
إنّ اسـم الفعـل قـد    :  ألنّ بعضها مبعىن األمر، وبعضها مبعىن املاضـي، فـإن قلـت          ]ألنّ معانيها أفعال   [:قوله  )٤(

، فـال يـصح احلـصر يف األمـر          ¼أتوجـع ½مبعـىن   ¼ أوه½و¼ أتـضجر ½مبعىن  ¼ أف½: يكون مبعىن املضارع، حنو   
: إن قلتوإنما عبر عنهما باملضارع جمازاً، ف¼ توجعت½و¼ تضجرت½إنهما يف األصل مبعىن : واملاضي، قلنا
إنّ : فإنه اسم فاعل مبعـىن املاضـي، قلنـا    ¼ الذي ضرب ½مبعىن  ¼ الضارب أمس ½يف  ¼ الضارب½يلزم أن يكون    

فال يكون ¼ أمس½اليدلّ عليه وضعاً بل للحوق ¼ الضارب½اسم الفعل ما يدلّ على األمر أو املاضي وضعاً، و        
فعل األمر اسم الفعل؛ ألنه يدلّ على املاضـي  فيلزم أن يكون الفعل املاضي أو   : من أمساء األفعال، فإن قلت    

املراد بالوضع الوضع الثاين؛ فإنّ أمساء األفعال بعضها مصدر وبعضها ظـرف وبعـضها    : أو األمر وضعاً، قلنا   
جار وجمرور باعتبار الوضع األول، وتكون كلّها مبعىن الفعل باعتبار الوضع الثاين وهو االستعمال، خبالف              

  ."حاشية الشمة" على الزمان بالوضع ابتداء، الفعل فإنه يدلّ
هذا مسلك الشيخ عبـد القـاهر، أو حممـول علـى االشـتهار وإالّ فليـست مبنحـصرة يف                  ] وهي تسعة  [:قوله  )٥(

، وحـروف   ¼اكفـف ½و¼ اسكت½مبعىن  ¼ مه½و¼ صه½و¼ أترك½و¼ أنزل½مبعىن  ¼ تراك½و¼ نزال½التسعة؛ لوجود   
  . بزيادة"الشمة"ها معىن الفعل عند أيب علي، النداء كلّها أمساء األفعال وفي



  
  

 

ــة أحــدها، )١(املفعولي :½ــد يوــه موضــوع لـــ )٢(¼ر ل ،)٣(¼أمهــل½؛ فإنوهــو يقــع يف أو 
  ..............................،أمهل زيداً:  أي¼يد زيداًرو½: مثل، )٤(الكالم

                                                
 أنه يثبت ألمساء األفعال من العمل ما يثبـت ملـا       اعلملكوا مبعىن الفعل املتعدي،     ] على املفعولية  [:قوله  )١(

مبعـىن  ¼ صـه ½تنوب عنه من األفعال غالباً، فإن كان الفعل املنوب عنه يرفع فقط كان اسم الفعل كـذلك كــ       
ضمريان مـستتران كمـا   ¼ مه½و¼ صه½؛ ففي ¼بعد زيد½مبعىن  ¼ هيهات زيد ½و¼ أكفف½مبعىن  ¼ مه½و¼ اسكت½

، وإن كان ذلك الفعل يرفـع وينـصب         ¼بعد½كما ارتفع بـ  ¼ هيهات½مرفوع بـ ¼ زيد½و¼ اكفف½و¼ اسكت½يف  
¼ دراك½؛ ففـي    ¼اضـربه ½مبعـىن   ¼ ضـراب عمـرواً   ½و¼ أدركـه ½مبعـىن   ¼ دراك زيـداً  ½كان اسم الفعل كذلك كــ     

  . بزيادة"شرح ابن عقيل"منصوبان ما، ¼ عمرواً½و¼ زيداً½ضمريان مستتران و¼ ضراب½و
حبذف زيادتيه ومها اهلمزة واأللف، ويستعمل مصدراً واسم فعل، وهـو علـى          ¼ إرواد½تصغري  ] رويد [:قوله  )٢(

: أي¼ رويـد زيـد  ½: ، وقد يكون مضافاً إليـه حنـو   ¼رويداً زيداً ½تقدير املصدرية قد ينون فينصب املفعول كـ      
يـا  ½: إمهاله، وعلى تقديركونه اسم فعل األمر يستوي فيه املذكّر واملؤنث، والواحد والتثنية واجلمع، تقـول  

اخل، وقد يلحقـه  ... ¼يا امرأة رويد زيداً½و¼ يا رجال رويد زيداً½و¼ يا رجالن رويد زيداً ½و¼ رجل رويد زيداً  
  . وغريه"حاشية اخلضري"، ¼رويدك½: وكاف اخلطاب ال حملّ هلا من اإلعراب، حن

، وقد يكون مبعىن اسم الفاعل وعلى ¼رويد زيد½: وقد يكون مبعىن املصدر حنو  ] ¼أمهل½موضوع لـ  [:قوله  )٣(
سـار القـوم   ½: ليناً، وقد يكـون حـاالً حنـو   : أي¼ ساروا سرياً رويداً½: هذا التقدير قد يكون صفة مصدر حنو    

 األوجه الثالثة، فاملعىن   ]١٧: الطارق  [ ﴾ِهلْهم رويداً أَم ﴿:  اآلية الكرمية  مرودين، وحيتمل يف  : أي¼ رويداً
عـذاب  ½ويكون هذا يف إفادة املبالغة مثـل      ¼ أمهلهم إمهاالً رويداً  ½: وعلى الثاين ¼ أمهلهم إمهاالً ½: على األول 

، وملّـا كـان املقـصود بالبيـان     ¼قم قائماً½، ويكون احلال للتأكيد مثل  ¼أمهلهم ممهالً ½: ، وعلى الثالث  ¼أليم
  ."الكامل"لكونه هو الناصب مل يذكر املصنف الباقية، ¼ أمهل½كونه مبعىن 

إن كان املراد بوقوعه يف أول الكالم أن مل يكن مـسبوقاً بلفـظ أصـالً فغـري صـحيح؛      ] يقع يف أول الكالم  [:قوله  )٤(
 املـذكّر واملؤنـث والواحـد والتثنيـة واجلمـع كمـا        املـستوي فيهـا   مـن أمثلتـه  "املـصباح "ألنّ ما ذكره صاحب     

، وإن كان املراد أنه يقـع  ¼يارجل½: مقدماً على هذا املعىن؛ لكونه مسبوقاً بنحو    ¼ رويد½ذكرناها من قبل ليس فيه      
  بل سائر أمساء األفعال¼ رويد½يف أول كالم هو فيه مبعىن أنه ال يتقدم عليه معموله فال خيتص هذا احلكم بـ

Å         
 

k  l 

i  j  

  

 ٧٠  



  
  

 

ــ      )١(¼بلْـه ½:  وثانيها ، دع زيـداً  : أي¼ بلـه زيـداً   ½: مثـل ، ¼دع½؛ فإنـه موضـوع ل
، خذ زيداً : أي ¼دونك زيداً ½: مثل، ¼خذ½؛ فإنه موضوع لـ   )٢(¼دونك½: وثالثها
ألـزم  : أي)٥(¼عليـك زيـداً   ½: مثل، )٤(¼ألزم½فإنه موضوع لـ   ؛)٣(¼علَيك½: ورابعها
 )٧(¼حيهـل الـصالة  ½: مثـل ، ¼ِايِت½؛ فإنه موضوع لـ   )٦(¼حيهلَ½: وخامسها، زيداً

                                                
  . بزيادة"الكامل"كذلك عند البصريني لضعف عملها، وأجازه الكوفيون لقوة مشاتها بفعل، 

تركـه، وإن  : أي¼ بله زيد½: وهو يستعمل مصدراً واسم فعل، فإن جر ما بعده فهو مصدر، حنو        ] بله [:قوله  )١(
بلـه  ½: ملفعـول أيـضاً حنـو   اتركه، وقد ينون مصدراً فينصب ا   : أي¼ بله عمرواً ½: انتصب فهو اسم فعل، حنو    

جمـروراً  ¼ غـري ½بالرفع، وقد يقع مبعـىن      ¼ بله زيد ½خرباً عما بعده كـ   ¼ كيف½مبعىن  ¼ بله½، وقد يكون    ¼عمرواً
أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على ½: كما يف احلديث القدسي  ¼ من½بـ

  . وغريه"ضريحاشية اخل"، ¼قلب بشر من بله ما اطلعتم عليه
ظرفاً الزم اإلضافة وكاف الـضمري، ولـيس املـراد معنـاه التـركييب ولكـن            ¼ دون½مركّب من   ] دونك [:قوله  )٢(

، ¼ و دونكـن دونك ودونكمـا ودونكـم ودونـكِ    ½: خيتلف ضمري اخلطاب يف آخره باعتبار املخاطب، حنو       
  ."املالك"، ¼خذ½ مبعىن ،¼لديك½و¼ عندك½، و¼عليكن½إىل ¼ عليك½وكذا 

  .اجلارة وكاف الضمري، وليس املراد منه معناه التركييب¼ على½مركّب من ] عليك [:قوله  )٣(
فهمزتـه  " واجـب گردانيـدن   "مبعـىن   ¼ إلزام½أو من   " چسپيدن"مبعىن  ¼ لزوم½إما مأخوذ من    ] ¼ألزم½لـ [:قوله  )٤(

ة على الثاين فيقرء بإثبال فيقرء بإسقاطها، وقطعية على األواوصلي.  
  .¼عليك بزيد½: وقد يزاد الباء على املفعول، حنو] ًعليك زيدا [:قوله  )٥(
بالفتحـات األربـع وختفيـف      ¼ حيهلَ½: بفتح األربعة وتشديد الياء، ومنها    ¼ حيهلَ½: منها: فيه لغات ] حيهلَ [:قوله  )٦(

بـالفتحتني وسـكون اهلـاء    ¼ حيهـل ½: م، ومنـها بفتح احلروف الثالثة وتشديد الياء وتنوين الال¼ حيهل½: الياء ومنها 
بفتح ¼ حي هلْ½: بالفتحات األربع وتشديد الياء وإحلاق األلف بآخر الالم، ومنها¼ حي هالَ½: وتنوين الالم، ومنها 

  ."الكامل"واالستعجال،  وسكون ففتح وسكون، وهذه اللغات كلّها للتحضيض
  ال بكسرها؛ إذ الكسرة فرع السكون، وال جيوز السكون من غري¼ حيهل½بفتح الم ] حيهل الصالة [:قوله  )٧(
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¼ هـا زيـداً   ½: مثل، ¼خذ½؛ فإنه موضوع لـ   )١(¼ها½: وسادسها، ايت الصالة : أي
 )٤(¼هـاءِ ½بـسكون اهلمـزة و    )٣(¼هـأ ½ :ثالث لغـات  )٢(وقد جاء فيه  ، خذ زيداً : أي

وال بـد هلـذه     ، بزيـادة اهلمـزة املفتوحـة     )٥(¼هـاءَ ½و، زة املكسورة بزيادة اهلم 
  .....................................................،)٦(األمساء من فاعل

                                                
حـي  ½: فيتعـدى بنفـسه حنـو   ¼ إيت½مبعىن  ¼ حي ½، وقد جييء  ¼حيهلك½: حقه الكاف حنو  الضرورة، وقد يل  

ــ  ¼ أقبـل ½إخل، وقد يكون مبعىن ... إيت احلمول: أي¼ احلمول فإنّ الركب قد ذهبا  : حنـو ¼ علـى ½فيتعـدى ب
ــ  ¼ أسـرع ½فيكـون مبعـىن   ¼ هالَ½أقبل عليها، وقد يركّب مع      : أي¼ الصالةحي على   ½ : ، حنـو ¼إىل½ويتعـدى ب
أسـرع  : أي¼ إذا ذكر الصاحلون فحـي هـال بعمـر   ½: كما جاء يف احلديث¼ الباء½، أو بـ¼حي هال إىل الثريد  ½

  . بتصرف"الكامل"بذكر عمر رضي اهللا تعاىل عنه، 
  .اء، يستوي فيه الواحد والتثنية واجلمع واملذكّر واملؤنثباأللف بعد اهل] ها [:قوله  )١(
وال خيلو عن لطف؛ ¼ فيها½ويف بعض النسخ ¼ ها½، وتذكريه باعتبار لفظ    ¼ها½الضمري راجع إىل    ] فيه [:قوله  )٢(

ل بالكلمة، وميكن أن يكون اسم فع ¼ها½وتأنيثه على هذا لتأويل ¼ ها½ألنه ميكن أن يكون ضمرياً راجعاً إىل        
  . بتصرف"الكامل"إخل، ... ¼ها½وجاء يف : أي

سقط األلف اللتقاء الساكنني، وله سـت  ¼ هاء½أصله ¼ خف½بفتح اهلاء وسكون اهلمزة على زنة       ] هأ [:قوله  )٣(
  .¼إخل... خف وخافا½هأ، وهاءا، وهاءوا، وهائي، وهاءا، وهأن، مثل : صيغ

هـاء،  : ، وله أيضاً ست صيغ¼هات يا رجل½مبعىن ¼ ء يا رجلها½: ، حنو"بيار"يستعمل مبعىن  ] وهاء [:قوله  )٤(
أمـراً مـن   ¼ رام، وراميـا، ورامـوا، ورامـي، وراميـا، ورامـني      ½وهائيا، وهاؤا، وهـائي، وهائيـا، وهـائني، مثـل           

  ."الكامل"، ¼هات½، واهلمزة يف هذه الصيغ كلّها مكان تاء "املراماة"
، وهاؤمـا، وهـاؤنّ، مثـل هـاك،        -بغـري يـاء   -هاؤما، وهاؤم، وهـاء     هاء، و : وله أيضاً ست صيغ   ] هاء [:قوله  )٥(

 واهلمزة يف هذه الـصيغ   ]١٩: احلاقة [ ﴾ه هاؤم اقْرؤوا ِكتاِبي   ﴿: إخل، ومنه قوله تعاىل   ... وهاكما، وهاكم 
  .¼إخل... هاءك وهاءكما وهاءكم½: كلّها مكان الكاف، وقد جتتمع معها، حنو

  .نّ أمساء األفعال مبعىن األفعال وال يتم الفعل إالّ بالفاعل فكذا ما مبعناه ال يتم إالّ بالفاعلأل] من فاعل [:قوله  )٦(
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 ٧٣  

ــها ــها، املــستتر فيهــا)١(ب ضــمري املخاطــوفاعل ــة من موضــوعة للفعــل  وثالث
ــة ، املاضــي ــع االســم بالفاعلي ــات½: أحــدها، )٢(وترف هيــه موضــوع )٣(¼ه ؛ فإن

؛ فإنــه )٤(¼ســرعانَ½:  وثانيهــا،بعــد زيــد: أي¼ هيهــات زيــد½: مثــل، ¼بعــد½لـــ
؛ فإنـه   )٥(¼شتانَ½: وثالثها، سرع زيد : أي¼ سرعان زيد ½: مثل¼ سرع½موضوع لـ 
 .افترق زيد وعمرو: أي)٧(¼شتان زيد وعمرو½: مثل، )٦(¼افترق½موضوع لـ

                                                
  .بالتركيب التوصيفي وكالمها صحيحان¼ الضمري املخاطب½: يف بعض النسخ] ضمري املخاطب [:قوله  )١(
  .بسبب كون ذلك االسم فاعلها: أي] بالفاعلية [:قوله  )٢(
باحلركات الثالث يف التاء، وقد تبدل هاءها األوىل مهزة مع تثليث التاء : فيها مثاين عشرة لغة] هيهات [:قوله  )٣(

 كاف اخلطاب ¼أيها½، وقد يلحق ¼أيها½: أيضاً، وقد تنون يف هذه اللغات الست، وقد حيذف التاء فيهما، حنو
ح النون وكسرها، فصارت اللغات مثاين  بفت¼أيهان½:  وقد يقال¼أيها½: ، وقد تنون أيضاً، حنو¼أيهاك½: حنو

:  قلبت الياء األخرية ألفاً لتحركها وانفتـاح مـا قبلـها فـصارت    ¼هيهيت½، ¼هيهات½ أنّ أصل    اعلمعشرة، مثّ   
  . وغريه"الرضي"، ¼هيهات½

  .باحلركات الثالث يف السني والفتح أشهر، وسكون الراء وفتح النون] سرعان [:قوله  )٤(
  .بفتح الشني املعجمة والتاء املشددة الفوقانية وفتح النون وقد تكسر] انشت [:قوله  )٥(
 مطلقــاً عنــد اجلمهــور، وقــال ¼افتــرق½ موضــوع لـــ¼شــتان½لفــظ : أي] ¼افتــرق½فإنــه موضــوع لـــ [:قولــه  )٦(

 الّذي يستعمل يف املعاين واألحوال من العلم واجلهـل والـصحة والـسقم        ¼افترق½إنه موضوع لـ  : الزخمشري
  . عنده¼شتان اخلصمان عن جملس احلكم½: إىل غري ذلك فال يستعمل يف غريها فال يقال

، ¼مـا بـني  ½وقد يقـال بزيـادة   . ¼شتان ما زيد وعمرو  ½: ، حنو ¼ما½وقد تزاد بعده    ] شتان زيد وعمرو   [:قوله  )٧(
 أو مبعناه ¼تان اخلصلتانش½:  يكون إما مثنى حنو¼شتان½ أنّ مرفوع اعلم، ¼شتان ما بني زيد وعمرو½: حنو

  . بتغير"الكامل"كما يف مثال املنت، 



  
  

 

)١( 
مبجـرد الفاعـل كالمـاً      )٣(وإنما مسيت ناقصة؛ ألنها ال تكون     )٢(األفعال الناقصة 

املبتـدأ  :  أي )٤(وهي تدخل على اجلملـة االمسيـة      ، فال ختلو عن نقصان   ، تاما
 ،وتنصب اجلزء الثاينَ منها   ، )٦(ترفع اجلزء األول منها ويسمى امسها     ، )٥(واخلرب

                                                
ملّا فرغ املصنف من بيان األمساء العاملة شرع يف بيان األفعـال العاملـة فقـال النـوع            ] النوع العاشر  [:قوله  )١(

  .إخل... العاشر
كـان زيـد   ½: وهي أفعال وضعت لتقريـر الفاعـل علـى صـفة غـري صـفة مـصدرها، حنـو                ] األفعال الناقصة  [:قوله  )٢(

كون، وإنمـا مسيـت    فيه لتقرير وتثبيت زيد على صفة اجللوس وهي غري صفة مصدرها الّيت هي ال¼كان½ و ¼جالساً
 ¼دواخـل املبتـدأ واخلـرب   ½، وتـسمى  ؛ ألـا تنـسخ حكـم املبتـدأ واخلـرب       ¼نواسـخ ½ ناقصة ملا سيجيء، وتـسمى    

  . أا ثالثة عشر فعالً عند األخفش، وال حد هلا عند سيبويهواعلملدخوهلا عليهما، 
ألنّ تلك األفعال ال تصري مبجرد ذكر فاعلها كالماً تاما يصح السكوت       : أي] إخل... ألا ال تكون   [:قوله  )٣(

ىل الفاعل وهذا هو النقصان فيها خبالف األفعال التامة فإنها تكون عليه بل حيتاج إىل املنصوب الّذي أسند إ
  .مبحض فاعلها كالماً تاما وال حيتاج يف التعقّل إىل املنصوب

: على اجلملة االمسية الّيت مل يكن مبتدأها واجب احلذف كما يف   : أي] وهي تدخل على اجلملة اإلمسية     [:قوله  )٤(
½ ــة، فاملقــصود بقولــه  ، وال و¼احلمـد هللا احلميــداجــب التقـديركما يف أمســاء االســتفهام والــشرط وكـم اخلربي :
  .إنها ال تدخل على اجلملة الفعلية:  تعيني مدخوهلا، أي¼إخل... وتدخل½

املتبادر من املبتدأ واخلرب ماكان مشهوراً كونه مبتـدأ وخـرباً فـاحترز بـه عـن              ] املبتدأ واخلرب : أي [:قوله  )٥(
 فيه وإن كانا مبتـدأ وخـرباً ولكنـه غـري مـشهور، فـال يـدخل يف            ¼الزيدان½ و ¼قائم½ فإنّ   ¼لزيدانأقائم ا ½: حنو

  .املدخول
االسم إىل األفعال  يسمى اجلزء األول اسم تلك األفعال املذكورة معه، وإضافة     : أي] ويسمى امسها [: قوله  )٦(

 مسي مرفوعها امسها دون فاعلـها؛ ألنّ الفاعـل   من قبيل إضافة املعمول إىل العامل وكذا إضافة اخلرب، وإنما         
Å         
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 ٧٤  



  
  

 

وهــي قــد تكــون )١(¼كَــانَ½: األول: وهــي ثالثــة عــشر فعــالً، ويــسمى خربهــا
وقد تكـون غـري     ، وحينئذ ال تعمل  )٣(¼إنّ من أفضِلهم كان زيداً    ½: مثل، )٢(زائدة
 :ناقصة وتامة؛ فالناقصة جتيء على معنـيني      : وهي جتيء على معنيني   ، )٤(زائدة

 )٦(كـن سـواء كـان مم     ،المسها يف الزمـان املاضـي     )٥(أن يثبت خربها  : أحدمها
                                                

أو للفرق بـني فـاعلي     كان قيام زيد،¼كان زيد قائماً½يف احلقيقة مصدر اخلرب املضاف إىل االسم فإنّ معىن         
الفعل الناقص والتام.  

  . ما قبلها بفتح الواو وضمها فانقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح¼كون½أصله ] ¼كان½األول  [:قوله  )١(
 واعلـم .  هذه تكون يف الوسـط ال يف األول  ¼كان½بأن ال يخلّ عدمها باملقصود، و     ] قد تكون زائدة   [:قوله  )٢(

كَيف نكَلِّم مـن  ﴿:  إنما تزاد حملض التأكيد وهذا معىن زيادة الكلمة يف كالم العرب كقوله تعاىل      ¼كان½أنّ  
فإنها زائدة غري مفيدة ملعىن املاضي وإالّ مل يكن حملّ االستبعاد؛ ألنّ     ] ٢٩: مرمي  [ ﴾كَانَ ِفي الْمهِد صِبياً     

 على الزمان املاضي ومل تعمل فهي زائـدة  ¼كان½من يتكلّم معه صيب يف املهد باعتبار املاضي، أما إذا دلّت       
  .قبيل من هذا ال¼إخل... إنّ من أفضلهم½:  ومثال املنت¼ما كان أحسن زيداً½: عند سيبويه حنو

 خرب ¼من أفضلهم½ خربها و¼كان½ اسم إنّ و¼زيداً½ال جيوز فيه أن يكون ] إنّ من أفضلهم كان زيداً   [:قوله  )٣(
 ال جيوز أن يتقدم علـى امسهـا إالّ   ¼إنّ½؛ ألنّ خرب ¼إنّ½ مع امسها وخربها خرباً مقدماً لـ    ¼كان½ وكان   ¼كان½

  .¼إنّ½ اسم ¼زيداً½ زائدة و¼نكا½ و¼إنّ½ خرب ¼من أفضلهم½إذا كان ظرفاً، بل 
 للتقليل ¼قد½ قليل؛ ألنّ ¼كان½إنه يفهم من هذا القول أنّ عدم زيادة : إن قلت] وقد تكون غري زائدة [:قوله  )٤(

  .]١٨: األحزاب [ ﴾قَد يعلَم اللَّه  ﴿:  هنا ليس إالّ للتحقيق كما يف قوله تعاىل¼قد½إنّ : يف املضارع، قلنا
 ال يكون فعالً ماضياً؛ ألا تدلّ بنفسها على الزمان املاضـي  ¼كان½ أنّ خرب اعلم] إخل... ن يثبت خربها  أ [:قوله  )٥(

: ، حنـو ¼قـد ½ أوكان خـربه مـع   ]٢٦: يوسف [ ﴾ِإن كَانَ قَِميصه قُد ِمن قُبٍل ﴿: إالّ إذا كان شرطاً، كقوله تعاىل     
 تثبـت  خربهـا المسهـا يف    ¼كـان ½ أنّ ¼يف الزمـان املاضـي  وأن يثبت خربهـا المسهـا      ½:  فمعىن قوله  ¼كان قد قعد  ½

  ."الكامل"الزمان املاضي الّذي يدلّ عليه فعل ماض مشتق من الكون، 
  مل½ـ تدلّ على االستمرار فهي مرادفة ل¼كان½إنّ : فيه إشارة إىل رد من قال] إخل... سواء كان ممكن [:قوله  )٦(

Å         
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 ٧٦  

﴿كَـانَ اللّـه    : مثـل ، )٢(أو ممتنـع االنقطـاع    ¼ كان زيد قائماً  ½: مثل، )١(االنقطاع
: مثـل ، ¼صـار ½أن يكـون مبعـىن      : )٣(وثانيهمـا ، ]١٧: النـساء [﴾عِليماً حِكيمـاً  

فـال حتتـاج إىل    ،والتامة تتم بفاعلها، صار الفقري غنيا : أي¼ كان الفقري غنيا  ½
¼ كـان زيـد   ½: مثـل ، )٥(¼ثبت½وحينئذ تكون مبعىن    ، صةفال تكون ناق  ، )٤(اخلرب

النتقـال االسـم مـن      : أي ،)٨(وهـي لالنتقـال   )٧(¼صـار ½: والثاين، زيد)٦(ثبت: أي
                                                

إنهـا لثبـوت خربهـا    :  ومـن قـال   ]١٣٤: النـساء  [﴾للّه سِميعاً بـِصرياً     وكَانَ ا  ﴿:  واستدلّ بقوله تعاىل   ¼يزل
 الثبـوت مطلقـاً باعتبـار أصـل       ¼كان½ووجه الرد أنّ مدلول     . المسها يف الزمان املاضي وتقتضي انقطاعه بعد      

ستمرار يف اآلية الوضع والداللةُ على االنقطاع واالستمرار إنما هو باعتبار القرائن اخلارجية، فالداللة على اال             
  ."الكامل" إىل اسم اجلاللة، ¼بصرياً½ و¼مسيعاً½لنسبة 

بأن مل يكن ثبوت اخلـرب لالسـم ممتـدا إىل زمـان الـتكلّم كمـا يف املثـال املـذكور يف                 ] ممكن االنقطاع  [:قوله  )١(
  .ال خيفى فإنّ الشباب غري مستمر إىل وقت التكلّم كما ¼كان الشيخ شابا½: املنت، وكذا يف قولك

  . املستعملة يف صفات اهللا عزوجلّ¼كان½بأن كان الثبوت بطريق الدوام كما يف ] أو ممتنع االنقطاع [:قوله  )٢(
  .¼صار½ مبعىن ¼كان½ثاين املعنيني ثابت وقت أن يكون : أي] وثانيهما [:قوله  )٣(
  .لثبوت شيء لشيء حتى حيتاج إىل اخلرب التامة للثبوت يف نفسه ال ¼كان½ألنّ ] فال حتتاج إىل اخلرب [:قوله  )٤(
 الّيت هي  مشتقّة من الثبوت يف نفسه وإالّ فالناقصة أيضاً للثبوت إالّ    ¼ثبت½مبعىن  : أي] ¼ثبت½مبعىن   [:قوله  )٥(

  .لثبوت شيء لشيء: أا للثبوت يف غريه أي
  .]١١٧: البقرة [﴾كُن فَيكُونُ  ﴿:  ومنه قوله تعاىل٠]ثبت: كان زيد أي [:قوله  )٦(
  . واألول أكثر¼كان½، وهي أيضاً ناقصة وتامة مثل ¼صار½الثاين من األفعال الناقصة : أي] ¼صار½والثاين  [:قوله  )٧(
لالنتقـال   الناقـصة مـا يكـون   :  الناقصة والتامة أي   ¼صار½إشارة إىل الفرق بني     ] إخل... وهي لالنتقال  [:قوله  )٨(

حقيقة أخرى أو من صفة إىل صفة أخرى، وعالمـة الناقـصة وجـود       املخصوص وهو االنتقال من حقيقة إىل       
  .اخلرب بعد أن مل يكن



  
  

 

أو مـن صـفَة إىل صـفَة        ، ¼صار الطني خزفـاً   ½: حنو، إىل حقيقة أخرى  )١(حقيقة
 مكـان  وقد تكون تامـة مبعـىن االنتقـال مـن         ، ¼صار زيد غنيا  ½: مثل، )٢(أخرى

، ¼صار زيد من بلد إىل بلـد      ½: حنو، )٤(¼إىل½وحينئذ تتعدى بـ  )٣(إىل مكان آخر  
 ة؛ فهــذه الثالثــ¼ىأَمــس½: واخلــامس¼ أَضــحى½: والرابــع¼ أَصــبح½: والثالــث

  ................................................)٥(القتران مضمون اجلملة
                                                

واحلقيقـة  . احلقيقة ما يتحقّق يف نفس األمر من غري فرض فارض وبدون اعبتـار معتـرب           ] إخل... من حقيقة  [:قوله  )١(
 فـإنّ احلقيقـة   ¼صار الطني خزفـاً ½ :املنتقل عنها وإليها أعم من أن تكونا شخصيتني واالنتقال إنما يف النوع، حنو           

: خر ونوعهما املنتقل األرض، أو تكون نوعيتني واالنتقال إنمـا يف اجلـنس، حنـو   الطينية شيء واحلقيقة اخلزفية آ 
  ."الكامل" فإنّ املاء واهلواء كالمها حقيقة نوعية وجنسهما املنتقل هو اجلسم، ¼صار املاء هواء½

صـار زيـد   ½: من حال إىل حال أخرى من غري تبـدل احلقيقـة، حنـو      : أي] أخرىمن صفة إىل صفة      [:قوله  )٢(
  .انه انتقل من حال الفالكة اىل حال الغىن من غري ان يتبدل حقيقته: معناه¼ غنيا

، ¼صـار زيـد مـن بكـر إىل خالـد       ½: وكذا من ذات اىل ذات أخـرى حنـو        ] من مكان اىل مكان آخر     [:قوله  )٣(
قال من حقيقة إىل أخرى أو من صفة إىل صفة أخرى فناقـصة، وإن كانـت لالنتقـال     إذا كانت لالنت ¼صار½فـ

 التامة لالنتقال من صفة إىل أخـرى  ¼صار½من مكان إىل مكان آخر أو من ذات إىل أخرى فتامة، وقد تكون          
  ."الكامل"، ¼صار زيد من الشر إىل احلسىن½: أيضاً، حنو

  .¼إىل½إخل تتعدى بـ...  مبعىن االنتقال¼صار½حني إذ كانت : أي] ¼إىل½ـوحينئذ تتعدی ب [:قوله  )٤(
.  ذكرهـا   تكون ناقصة وتامـة فالتامـة سـيجيء         أنّ هذه الثالثة   اعلم] إخل... القتران مضمون اجلملة   [:قوله  )٥(

 فيقتـرن مـضمون   ¼كـان يف الـضحى    ½ و ¼كـان يف املـساء    ½ و ¼كـان يف الـصباح    ½إما مبعىن   : والناقصة مبعنيني 
الّذي يـدلّ عليـه التركيـب والـصيغة، والّـذي      : مصدر اخلرب مضافاً إىل االسم بزمان الفعل أعين :  أعين اجلملة

املاضي إن كان بصيغة املاضي يدلّ عليه التركيب الصباح واملساء والضحى، والّذي يدلّ عليه الصيغة الزمان 
كر هذا املعىن لعـدم اخلفـاء، فـإنّ معـىن     والزمان احلال أو االستقبال إن كانت بصيغة املضارع، واملصنف مل يذ         
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: معناه¼ أصبح زيد غنيا  ½: حنو، واملساء اليت هي الصباح والضحى   )١(بأوقاا
حـصل لـه   : معنـاه ¼ أضحى زيد حاكماً½: وحنو، الصباحقت يف و حصل غناه 

 )٢(راءتـه معناه حـصل لـه ق     ¼ أمسى زيد قارياً  ½: وحنو، احلكومة يف وقت الضحى   
أصبح الفقري  ½: مثل، )٣(¼صار½وهذه الثالثة قد تكون مبعىن      ، يف وقت املساء  

، )٥(وقـد تكـون تامـة   ¼ أضـحى املظلـم مـنرياً    ½و، ¼أمسي زيد كاتبـاً   ½و، )٤(¼غنيا
دخـل  : أي¼ أمـسى عمـرو  ½و، مبعىن دخل زيد يف الصباح ¼ أصبح زيد ½: مثل

: والـسادس ، )٦(دخل بكـر يف الـضحى     : أي¼ أضحى بكر ½و، عمرو يف املساء  
                                                

 أنّ قيامـه مقتـرن   ¼يـصبح زيـد قائمـاً   ½ أنّ إمارة زيد مقترنة بالـصبح يف الزمـان املاضـي، ومعـىن              ¼أصبح زيد أمرياً  ½
  . كما سيجيء¼صار½بالصبح يف احلال أو االستقبال، وإما مبعىن 

  .ها وموادها وهي الصبح واملساء والضحىبأوقاا الّيت يدلّ عليه تراكيب: أي] بأوقاا [:قوله  )١(
  . خطأ؛ فإنه ذا الوزن مبعىن الوباء وهو ليس مبناسب للمقام¼فطرة½، وعلى وزن ¼عناية½على وزن ] قراءته [:قوله  )٢(
الـصباح  : من غـري اعتبـار األزمنـة الّـيت يـدلّ عليهـا تراكيبـها وموادهـا أعـين          : أي] ¼صار½قد تكون مبعىن     [:قوله  )٣(

  .املاضي أو احلال أو االستقبال: ملساء والضحى، وإنما تدلّ على األزمنة الّيت يدلّ عليها صيغها وهيئآا أعينوا
أنّ الفقري صار متصفاً بصفة الغناء غري مقيد اتصافه ا بوقت الصبح، وكذا : معناه] أصبح الفقري غنيا [:قوله  )٤(

أضحى املظلم ½اً بصفة الكتابة غري مقيد اتصافه ا بوقت املساء، و  أنه صار متصف  :  معناه ¼أمسى زيد كاتباً  ½
  .أنه صار املظلم متصفاً بصفة النور غري مقيد اتصافه ا بوقت الضحى:  معناه¼منرياً

الزمان الّذي هـو مـدلول املـادة والزمـان     : فيدلّ كلّ واحدة منها على الزمانني أعين     ] وقد تكون تامة   [:قوله  )٥(
 تمـسونَ  فَـسبحانَ اللَّـِه ِحـني   ﴿: ذي هو مدلول الصيغة، ومل تقتض اخلرب بل تتم بفاعلها، ومنه قوله تعـاىل           الّ

  .]١٧: الروم [﴾وِحني تصِبحونَ
   حني كوا تامة مبعىن الدخول يف¼أضحى½ و¼أمسى½ و¼أصبح½فـ] دخل بكر يف الضحى: أي [:قوله  )٦(
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 ٧٩  

: حنـو ، اجلملة بالنهار والليل  )٢(ومها القتران مضمون  )١(¼بات½: والسابع ¼ظَلَّ½
حـصل  : أي¼  نائماً  زيد بات½و، )٣(حصل كتابته يف النهار   : أي¼ ظلّ زيد كاتباً  ½

بات ½و، )٥(¼ظلّ الصيب بالغاً ½: مثل، )٤(¼صار½وقد تكونان مبعىن    ، نومه يف الليل  
مبـدة ثبـوت خربهـا      )٦(وهـي لتوقيـت شـيء     ¼ مـا دام  ½: والثـامن ¼ الشاب شيخاً 

                                                
 ¼أصبح½ أنه قد يكون "شرح التسهيل" مبعىن دخل يف وقت الظهر، ويف ¼أظهر½الصباح واملساء والضحى، كـ

أقـام يف وقـت   ½ مبعـىن   ¼أمـسى ½، و ¼أقام يف وقـت الـضحى     ½ مبعىن   ¼أضحى½، و ¼أقام يف وقت الصباح   ½مبعىن  
ــ ¼املساء  ¼مـا أمـسى أدفأهـا   ½ و¼ما أصـبح أبردهـا  ½ التعجب يف ¼ما½ بعد ¼أمسى½ و ¼أصبح½وجاء زيادة   .  أه
  .ه األخفش ورده أبو عمرو، ذكره الرضيحكا

  .بات يبيت وبات يبات بيتاً وبيتوتة: ، وتصريفه¼مسع½ و¼ضرب½بابه ] بات [:قوله  )١(
األول القتران مضمون اجلملة بالنـهار والثـاين القترانـه بالليـل، فهمـا              : أي] إخل... القتران مضمون  [:قوله  )٢(

  .أيضاً يدالّن على الزمانني اللّذين يدلّ عليهما التركيب والصيغة
  .يف مجيع الليل: ، أي¼يف الليل½: يف مجيع النهار، وكذا قوله: أي] يف النهار [:قوله  )٣(
النهار : كونان حينئذ جمردتني من الزمان املدلول عليه بتركيبهما أعينوت] ¼صار½وقد تكونان مبعىن  [:قوله  )٤(

  .]١٧: الزخرف [ ﴾ظَلَّ وجهه مسوداً  ﴿: والليل، حنو قوله تعاىل
معناه أنّ الصيب صار متصفاً بصفة البلوغ غري مقيد اتصافه ا بوقـت النـهار،         ] ظلّ الصيب بالغاً   [:قوله  )٥(

 معناه أنّ الشاب صار متصفاً بصفة الشيخوخة غـري مقيـد اتـصافه ـا     ¼ الشاب شيخاً  بات½: وكذا قوله 
ني مبعىن الدوام واإلقامة يف أوقاما املدلول عليها ت قد تكونان تام¼بات½ و¼ظلّ½ أنّ واعلمبوقت الليل، 

، ومل ¼كذا اراًأقمت مبكان ½ أو¼دمت مبكان كذا اراً½ مبعىن ¼ظللت مبكان كذا½: بتركيبهما، حنو
  .يذكره املصنف لقلّته

 فإنـك موقّـت ـذا    ¼اجلس ما دام زيد قائماً    ½: إخل، حنو ... لتوقيت فعل : أي] إخل... لتوقيت شيء  [:قوله  )٦(
  .القول جللوس املخاطب مبدة ثبوت قيام زيد
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جلـس  أ½: حنـو ، قبلـها مجلـة فعليـة أو امسيـة     )١(المسها؛ فال بد من أن يكـون      
 )٤(¼مـا زالَ  ½: والتاسـع ، ¼عمـر قائمـاً   )٣(زيد قـائم مـادام    ½ و ،)٢(¼مادام زيد جالساً  

وقد )٧(¼ما فَِتئَ½: والثاين عشر)٦(¼ما انفَك½: واحلادي عشر)٥(¼ما بِرح½: والعاشر
 وكلّ واحد من هذه األفعال األربعة لدوام ثبوت ،¼ما أَفْتأَ½و، )٨(¼ما فَتأَ ½: يقال

                                                
 والظرف فضلة فال تستقلّ  مع امسها وخربها تقع ظرفاً¼مادام½ألنّ ] إخل... فال بد من أن يكون [:قوله  )١(

: وال يصح السكوت عليها فال بد من أن يكون قبله كـالم تـام وهـو مجلـة فعليـة، خربيـة كانـت حنـو            
زيـد قـائم   ½:  أو مجلة امسية، حنو¼إجلس مادام زيد جالساً½:  أو إنشائية حنو   ¼أجلس مادام زيد قائماً   ½

  .¼مادام عمرو قائماً
 بنـاًء علـى   ¼أجلس مدة دوام جلـوس زيـد أو وقـت دوام جلوسـه    ½: تقديره] ًجالساأجلس مادام زيد    [:قوله  )٢(

  . ا لتغاير زمانيهما¼أجلس½ عن الزمان املاضي وإالّ مل يصح تقييد ¼مادام½جتريد 
، وهـذا أيـضاً مـبين علـى     ¼زيد قائم مدة قيام عمـرو أو وقـت قيامـه     ½: تقديره] إخل... زيد قائم مادام   [:قوله  )٣(

 قيامه يف احلال أو يف االستقبال ¼زيد قائم½ عن املاضي وإالّ مل يصح التقييد؛ فإنّ املتبادر من ¼مادام½د جتري
  ."الكامل"وال يصح تقييد احلال أو االستقبال باملاضي وهو ظاهر، كذا يف 

 ¼قال يقول½ كـ¼يزولزال  ½ وهي ال تستعمل إالّ ناقصة، وأما        ¼خاف خياف ½ كـ ¼ما يزال ½مضارعه  ] مازال [:قوله  )٤(
  ."الرضي" كذا يف ¼فرق½ مبعىن ¼زال يزيل½، وكذا ¼ما زلت أمرياً½: فتامة ال غري، فال يقال

 تـستعمل ناقـصة كمـا يف أمثلـة املـنت، وتامـة، وقـد تتعـدى                ¼زال عن مكانه  ½: بكسر الراء، مبعىن  ] مابرح [:قوله  )٥(
برحـت مـن   ½ و¼برحت بابـك ½: نفي وقد تكون بدونه، حنو     اجلارة، وقد تكون مع ال     ¼من½بنفسها وقد تستعمل بـ   

  ."الكامل" كذا يف ]٨٠: يوسف [ ﴾فَلَن أَبرح اَألرض   و﴿¼ما برح من موضعه½ و¼بابك
مـا انفـك   ½: ، حنو¼من½، تستعمل ناقصة كما يف املنت، وتامة وصلتها   ¼انفصل½وهي مبعىن   ] ّماانفك [:قوله  )٦(

  .¼من األمر
  .، وال تستعمل إالّ ناقصة¼مسع½ باا ¼ما برح½بكسر التاء الفوقانية ومهزة، مبعىن ] ءفىتما  [:قوله  )٧(
  . من باب اإلفعال¼ما أفتأ½: ، وقوله"القاموس"بفتح التاء الفوقانية وبتثليث اهلمزة كما يف ] ما فتأ [:قوله  )٨(



  
  

 

مـا  ½و، ¼ما زال زيـد عاملـاً     ½: مثل، )٣( ويلزمها النفْي  ،)٢(مذ قَِبلَه )١(المسها خربها
والثالـث  ، ¼ما انفك بكر عاقالً   ½و، ¼ما فتئ عمرو فاضالً   ½و، ¼زيد صائماً برح  
يف ½: وقال بعضهم ، وهي ِلنفِْي مضمون اجلملة يف زمان احلال      )٤(¼لَيس½: عشر

  .¼ليس زيد قائماً½: مثل، )٥(¼كلّ زمان
                                                

 فيه لدوام ثبوت خربها ¼ما زال½ فإنّ ¼اً أبوهما زال زيد قائم½: أو ملتعلّق امسها، حنو] إخل... المسها [:قوله  )١(
  ."الكامل"، ¼أبوه½ ملتعلّق امسها وهو ¼قائماً½وهو 

 وضمريه الفاعل راجع إىل ¼مسع½ فعل ماض من باب ¼قبل½ فيه البتداء الغاية الزمانية، و¼مذ½] مذ قبله [:قوله  )٢(
 هذه األفعال األربعة لدوام ثبـوت خربهـا   :، أي¼خربها½:  والضمري املنصوب راجع على قوله   ¼المسها½: قوله

مل ينفصل زيد من اإلمارة مذ قبول :  فإنّ معناه¼ما زال زيد أمرياً  ½: المسها من وقت قبول االسم اخلرب، حنو      
  .زيد إياها وهو وقت البلوغ

ن كانت بـصيغة  ، وإ¼ال½ أو¼ما½فإن كانت هذه األفعال بصيغة املاضي فالنفي يلزم بـ        ] ويلزمها النفي  [:قوله  )٣(
، ووجه لزوم النفي أنّ هذه األفعال تفيد النفي، ونفـي النفـي يلـزم    ¼لن½ أو¼ال½ أو¼ما½املضارع فالنفي يلزم بـ  

 أنّ مـا كـان معنـاه نفيـاً فإفـادة الـدوام        واعلـم منه اإلثبات فيلزم من نفي النفي إثبات دائـم وهـو املقـصود،              
مـا انفـصل زيـد    ½: نما هو موقـوف علـى الـسماع، فـال يقـال         واالستمرار بإدخال النفي عليه ليس بقياسي وإ      

، ويف ¼ما فـارق زيـد مـن الـضرب    ½ أو¼ما انفصل زيد من الضرب  ½:  بل يقال  ¼ما فارق زيد ضارباً   ½ و ¼ضارباً
 أنـه قـد   اعلـم ، مثّ ¼ال تزل قائمـاً ½ أنّ املراد بالنفي معىن عام شامل للنهي أيضاً، فال ينتقض بنحو            "التسهيل"

: أي ]٨٥: يوسف [﴾  تاهللا تفْتأُ تذْكُر يوسف ﴿: النفي عنها يف مقام القسم، حنو قوله تعاىلحيذف حرف 
  .ال تفتأ

 ¼صـيد ½ يف ¼صـيد ½ فخفّف بإسكان العني كـ  ¼مسع½ بكسر العني كـ   ¼لِيس½أصله عند اجلمهور    ] ليس [:قوله  )٤(
 من معتلّ العني مل ينقـل منـه إالّ   ¼فعل½؛ ألنّ وليس بفتح العني؛ إذ الفتح ال يوجب التخفيف، وال بضم العني  

  . بكسرها¼لست½الفاء، والفراء   بضم¼لست½صار ذا هيئة حسنة، وقد حكی أبو حيان :  مبعىن¼هيؤ½
   فإنّ¼ليس خلق اهللا مثله½: وهو سيبويه وتبعه ابن السراج، حنو] إخل... قال بعضهم يف كلّ زمان [:قوله  )٥(
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: مثـل ، )٢(هذه األفعال على أمسائها جائز بإبقاء عملـها )١(واعلم أنَّ تقدمي أخبار   
وأيضاً تقـدمي أخبارهـا علـى       ، وعلى هذا القياس يف البواقي    ، ¼كان قائماً زيد  ½

  ................................................................)٣(أنفسها
                                                

 فإّـا فيـه للنفـي يف    ]٨: هـود  [ ﴾ أَالَ يوم يأِْتيِهم لَـيس مـصروفاً عـنهم         ﴿:  وقوله تعاىل   فيه لنفي املاضي،   ¼ليس½
إنـه لـيس بـني قـول     :  فالنفي يكون فيـه للحـال، وقـال األندلـسي    ¼ليس زيد قائماً اآلن½: املستقبل، وكذا إذا قلت 

 مقيـداً بزمـان حيمـل علـى احلـال كمـا حيمـل         إن مل يكـن ¼لـيس ½اجلمهور وقول هذا البعض تناقض؛ ألنّ خرب        
إنهـا لنفـي احلـال    :  وإذا قيد بزمان من األزمنة فهو على ما قيد به أهــ فمن قال      ¼زيد قائم ½: اإلجياب عليه يف حنو   

ك إنها للنفي يف كلّ زمان فاملراد أنـه إذا يقيـد بزمـان فهـي للنفـي يف ذلـ       : فاملراد أنه إذا مل يقيد بزمان، ومن قال       
الزمان، وال خيفى أنّ هذا التوفيق إنما يستقيم إذا كان االختالف يف االستعمال أما إن كان يف الوضـع فـال، تأمـل            

  . ملخصاً"الكامل"
كما أنّ تقدمي اخلرب على املبتدأ جائز فكذا جيـوز تقـدمي أخبـار األفعـال               : أي] إخل... تقدمي أخبار  [:قوله  )١(

طلقاً إالّ إذا كان إعراب االسم واخلرب تقديريا وقد انتفى القرينة فإنه جيب تقدمي الناقصة كلّها على أمسائها م
 وإنما جـاز تقـدمي اخلـرب علـى االسـم وإن       ¼كانت احلبلى السكرى  ½: االسم على اخلرب دفعاً لاللتباس، حنو     

 خبـالف املبتـدأ   كان معرفة مع أنه ال جيوز يف خرب املبتـدأ لعـدم االلتبـاس لوجـود االخـتالف يف اإلعـراب              
األول أن تكـون األخبـار متقدمـة علـى األمسـاء مـع       :  أنّ تقدمي األخبار على األمساء بوجهني واعلمواخلرب،  

تأخرها عن األفعال، والثاين أا تكون متقدمة عليها مع تقدمها على األفعال واملراد هاهنا هو التقدمي بالوجه 
  ."الكامل"قدمي على الوجه الثاين فإنه خمتلف فيه جوازه، األول فإنه متفق عليه جوازه ال الت

ال يبطل عملها بالتقدمي والتأخري يف معموليها لقوا يف العمل كما : مع إبقاء عملها، أي  : أي] بإبقاء عملها  [:قوله  )٢(
  .أنّ بعض العوامل يبطل عملها بالتغير يف املعموالت تقدمياً وتأخرياً لضعفها يف العمل

جواز تقدمي   أنّ األفعال الناقصة على ثالثة أقسام يف   اعلم] إخل... نفسهاأوأيضاً تقدمي أخبارها على      [:قوله  )٣(
، وقـسم ال جيـوز   ¼ليس½ إالّ ¼ما½قسم جيوز ذلك فيه وهوكلّ ما ليس يف أوله : نفسها وعدمهأأخبارها على  

 فإنه أجاز الكوفيـون غـري الفـراء يف غـري     ¼مادام½ خالفاً البن كيسان يف غري    ¼ما½ذلك فيه وهوكلّ ما يف أوله       
Å         
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، ¼زيدقائماً كان ½: مثل، )٣(¼ما½واألفعاِل اليت كان يف أوائلها )٢(¼ليس½سوى )١(جائز
  جائز سوى)٤(ال أيضاًتقدمي األخبار على هذه األفع½: وقال بعضهم

                                                
 تقدمي أخبارها عليها ووافقهم ابن كيسان، وقـسم قـد اختلـف يف جـواز ذلـك فيـه           ¼ما½ مما يف أوله     ¼مادام½

  . بزيادة"الكامل"، ¼ليس½وعدمه وهو 
   وما يف¼ليس½ري  أنّ جواز تقدمي أخبار األفعال الناقصة على نفسها يف غاعلم] إخل... جائز [:قوله  )١(

:  حبيث مل يكن واجباً إذا مل يوجد موجب التقدمي أو التأخري وإالّ جيـب التقـدمي أو التـأخري حنـو    ¼ما½أوله  
 ¼صـار صـديقي عـدوي   ½ الصدارة، و¼كم½ وجوباً القتضاء ¼كان½ فإنّ اخلرب فيه مقدم على     ¼كم كان مالك  ½

  ."الكامل"اب االسم واخلرب تقديريا مع انتفاء القرينة،  وجوباً؛ لكون إعر¼صار½فإنّ اخلرب فيه متأخر عن 
 عليها عند الكوفيني وابن السراج واجلرجاين؛ ملشاة ¼ليس½ألنه الجيوز تقدمي خرب ] ¼ليس½سوى  [:قوله  )٢(

  النافية عليهـا لفـوت  ¼ال½ النافية يف عدم التصرف وإفادة النفي فكما أنه ال جيوز تقدمي معمول        ¼ال½ بـ ¼ليس½
 املـشاة ـا، وأمـا عنـد البـصريني وسـيبويه والـسريايف         ¼لـيس ½صدارا حينئذ فكذا ال جيـوز تقـدمي خـرب           

  ."الكامل" عليها؛ ألا فعل وتقدمي معمول الفعل عليه جائز، ¼ليس½والفارسي فجائز تقدمي خرب 
 وهي تقتـضي الـصدارة   ¼ما½ا يف أوله   مم ¼مادام½ هذه إما نافية كما يف غري        ¼ما½ألنّ  ] ¼ما½يف أوائلها    [:قوله  )٣(

 واعلـم  وال جيوز تقدمي معمول املصدر عليه، ¼مادام½وبتقدمي اخلرب تفوت صدارا، وإما مصدرية كما يف  
 ¼مل½ النافيـة و ¼إن½ وكذا حكـم   ¼ما قائماً كان زيد   ½:  عن الفعل باخلرب، فاليقال    ¼ما½أنه الجيوز أيضاً فصل     

  ."الكامل"ه احلروف مبرتلة أجزاء األفعال والجيوز الفصل بني أجزاء شيء بشيء،  فإنّ كلّ هذ¼ال½ و¼لن½و
إخل، وقائل ... من األفعال الناقصة¼ ما½وما يف أوله ¼ ليس½على : أي] إخل... على هذه األفعال أيضاً [:قوله  )٤(

األفعـال الناقـصة   هـذه  ¼ مـا ½جواز تقدمي األخبار على هذه األفعـال ابـن كيـسان ووجـه التجـويز أنـه لزمـت            
عليها فكذا جاز تقدمي أخبار هذه ¼ كان½فكما جاز تقدمي خرب ¼ كان½وصارت ا مبعىن اإلثبات وشات بـ     

يف أوهلما، ومبىن اخلالف أنّ ¼ ما½صورة يف عدم كون ¼ كان½فهي أيضاً مشاة بـ¼ ليس½األفعال عليها، وأما 
  .الظاهرابن كيسان إنما نظر إىل املعىن واجلمهور إىل 

............
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)٣(واعلم أنَّ حكم مـشتقّات     فغري جائز )٢(أما تقدمي أمسائها عليها    

 األفعـال    
هـذه

  .كحكم هذه األفعال يف العمل

                                                
 .فإنه ال خالف يف امتناع تقدمي خربها عليها] ¼مادام½ سوى [:قوله  )١(
  تقدمي أمساء األفعال الناقصة كلّها عليها غري جائز؛ ألنّ: أي] إخل... ها عليهاتقدمي أمسائ [:قوله  )٢(

على ¼ زيد كان قائماً½إنه قد قدم االسم يف : االسم مبرتلة الفاعل والجيوز تقدمي الفاعل على الفعل، فإن قلت
يف هذا املثال اصطالحاً بل إنما هو مبتدأ واالسـم هـو املـستتر       ¼ كان½فيه باسم   ¼ زيد½إنه ليس   : قلنا¼ كان½

  .¼كان½يف 
¼ كون½يعمل متصرفات هذه األفعال الناقصة عمل هذه األفعال، فيعمل          : أي] إخل... حكم مشتقّات  [:قوله  )٣(

إنّ قـول  : من رفع االسم ونـصب اخلـرب، فـإن قلـت        ¼ كان½مثالً عملَ   ¼ كنالت½و¼ كن½و¼ يكون½و¼ كائن½و
إنما يشمل املضارع واألمـر والنـهي مـن هـذه األفعـال علـى مـذهب مـن                 ¼ مشتقّات هذه األفعال  ½: الشارح

¼ كـان ½األفعال الناقصة الّيت ذكرت بصيغة املاضي من حنو ¼ هذه األفعال½يشتقّها من املاضي؛ ألنّ املراد بـ     
املـراد باملـشتقّات   : وأمـا علـى مـذهب مـن ال يـشتقّها منـه بـل مـن املـصدر فـال، قلنـا             . وغريمها¼ ارص½و

إنـه علـى هـذا اليـشتمل        : ، فـإن قلـت    ¼كان½مثالً من متصرفات    ¼ كائن½و¼ يكون½املتصرفات وال شك أنّ     
ميكن أن جياب عنه :  قلنااملصدر فإنه ليس من متصرفات هذه األفعال بل هذه األفعال نفسها من متصرفاته،

ألفاظ بينها وبني هذه األفعال عالقة االشتقاق سواء كانت تلك األلفاظ         ¼ مشتقّات هذه األفعال  ½بأنّ املراد بـ  
قد حتذف مع بقاء ¼ كان½ أنّ اعلممشتقّة من هذه األفعال أو كانت هذه األفعال مشتقّة منها فيشمل الكلّ،          

  ."الكامل"، ¼الناس جمزيون بأعماهلم إن خرياً فخري وإن شرا فشر½: ربخربها منصوباً على حاله، كقول الع

  تقدمي أمساء األفعال الناقصة كلّها عليها غري جائز؛ ألنّ: أي] إخل... تقدمي أمسائها عليها [:قوله  
¼ زيـد كـان قائمـاً   ½إنه قد قدم االسـم يف  : لفاعل على الفعل، فإن قلت    االسم مبرتلة الفاعل والجيوز تقدمي ا     

يف هذا املثال اصطالحاً بـل إنمـا هـو مبتـدأ واالسـم هـو              ¼ كان½فيه باسم   ¼ زيد½إنه ليس   : قلنا¼ كان½على  
  .¼كان½املستتر يف 

)٢(

¼ كون½ األفعال، فيعمل يعمل متصرفات هذه األفعال الناقصة عمل هذه: أي] إخل... حكم مشتقّات [:قوله  
إنّ قـول  : من رفع االسم ونصب اخلـرب، فـإن قلـت     ¼ كان½مثالً عملَ   ¼ التكن½و¼ كن½و¼ يكون½و¼ كائن½و

إنما يشمل املضارع واألمر والنـهي مـن هـذه األفعـال علـى مـذهب مـن              ¼ مشتقّات هذه األفعال  ½: الشارح
¼ كان½ الناقصة الّيت ذكرت بصيغة املاضي من حنو األفعال¼ هذه األفعال½يشتقّها من املاضي؛ ألنّ املراد بـ   

املـراد باملـشتقّات    : وأما على مـذهب مـن ال يـشتقّها منـه بـل مـن املـصدر فـال، قلنـا                    . وغريمها¼ صار½و
إنـه علـى هـذا اليـشتمل      : ، فإن قلـت   ¼كان½مثالً من متصرفات    ¼ كائن½و¼ يكون½املتصرفات وال شك أنّ     

ميكـن أن جيـاب   : ات هذه األفعال بل هذه األفعال نفسها من متـصرفاته، قلنـا  املصدر فإنه ليس من متصرف  
ألفاظ بينها وبني هذه األفعال عالقـة االشـتقاق سـواء كانـت تلـك      ¼ مشتقّات هذه األفعال½عنه بأنّ املراد بـ 

 قد حتذف ¼كان½ أنّ اعلماأللفاظ مشتقّة من هذه األفعال أو كانت هذه األفعال مشتقّة منها فيشمل الكلّ، 
، ¼الناس جمزيون بأعماهلم إن خرياً فخـري وإن شـرا فـشر   ½: مع بقاء خربها منصوباً على حاله، كقول العرب  

  ."الكامل"
 

)١(¼ما دام½ 

)٣(

                                                
 .فإنه ال خالف يف امتناع تقدمي خربها عليها] ¼مادام½ سوى [:قوله  )١(



  
  

 

 
وهـي  ، )٢(وإنما مسيت ذا االسم؛ ألنها تـدلّ علـى املقاربـة          )١(أفعال املقاربة 

، الساكنة فيـه   متصرف؛ لدخول تاء التأنيث   )٣(وهو فعل ¼ عسى½: األول: أربعة
  ..........................................؛)٤(وغري متصرف¼ عست½: حنو

                                                
إنّ أفعـال  : ملّا فرغ من بيان األفعال الناقصة شرع يف بيان أفعال املقاربـة، إن قلـت           ] أفعال املقاربة  [:قوله  )١(

ل الناقصة عند اجلمهور والعوامل إذا اتحد عملها فهي نوع واحد فِلمـا مل جيعـل        املقاربة عملها عمل األفعا   
إنما عد كلّ واحد منهما نوعاً علـى حـدة الختالفهمـا يف         : أفعال املقاربة واألفعال الناقصة نوعاً واحداً؟ قلنا      

 غالبـاً وأفعـال املقاربـة    املدخول فإنّ األفعال الناقصة تدخل على املبتدأ واخلرب ولكن خربها ال يكون مجلة   
 أنّ  مـن "شـرح مئـة عامـل   "أيضاً تدخل على املبتدأ واخلرب ولكن خربها يكون مجلة غالباً كما صرح به يف         

أو غري مقترن ا، والختـصاصها بـبعض األحكـام كوجـوب كـون          ¼ أن½رناً بـ تقخربها يكون فعالً مضارعاً م    
احلاشية "اع تقدمي خربها عليها خبالف األفعال الناقصة، كذا يف أو غري مقترن ا، وامتن¼ أن½خربها مقترناً بـ

  ."على الشمة
 أنّ واعلمألنّ تلك األفعال تدلّ على قرب حصول أخبارها ألمسائها،     : أي] ألا تدلّ على املقاربة    [:قوله  )٢(

لّم كمـا يف  أن يكون قرب حصول اخلـرب باعتبـار رجـاء املـتك    : قرب حصول اخلرب على ثالثة أقسام، األول      
أن جيزم املتكلّم بأنّ الفاعل : ، والثالث¼كاد½أن يكون ذلك باعتبار جزم املتكلّم كما يف : ، والثاين¼عسى½

ــ     ¼أوشك½و¼ كرب½قد شرع يف حتصيل اخلرب كما يف         ¼ األفعـال املنـسلخة  ½، وأيضاً تـسمى هـذه األفعـال ب
  ."الكامل"النسالخها عن الزمان، 

  .¼لعلّ½ عند األكثر وهو احلق، وحرف عند الزجاج لعدم تصرفه، وكوِنه مبعىن :أي] وهو فعل [:قوله  )٣(
 أنه ليس املراد بكونه غري متصرف أنه ال يتصرف فيه أصالً بل املراد أنه ال اعلم] وغري متصرف[: قوله  )٤(

، وإنما مل ¼إخل... إذ ال يشتق½: يشتق منه فعل مضارع وامسا الفاعل واملفعول مثالً كما أشار إليه بقوله
واإلنشاءات يف األغلب من ¼ لعلّ½إنشاء الطمع والرجاء كـ: لتضمنه معىن احلرف أي¼ عسى½يتصرف يف 

  ال نسلّم أنّ اإلنشاء من معاين احلروف؛ ألنّ مثل: معاين احلروف واحلروف ال يتصرف فيها، فإن قلت
Å         
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وعمله علـى   ، ي مثالً وأمر ونه )٢(مضارع وامسا فاعٍل ومفعولٍ   )١(إذ ال يشتق منه   
ويكـون خـربه    ، وينـصب اخلـرب   ، أن يرفع االسم وهو فاعله    : األول: )٣(نوعني

  ........................................)٥(وحينئذ ،)٤(¼أن½فعالً مضارعاً مع 
                                                

  . وغريه"الرضي"عارض فيه ال أصلي،  إنّ معىن اإلنشاء:  قلناأيضاً يدلّ على اإلنشاء،¼ أنت حر½و¼ اشتريت½و¼ بعت½
سـوا صـيغ املاضـي، ويتـصل بـآخره الـضمائر        ¼ عـسى ½ال يـشتق مـن      : أي] إخل... إذ ال يشتق منـه     [:قوله  )١(

عسيت، عسينا، عسيت، عسيتما، عسيتم، عسيِت، عسيتما، عسينت، عسى، عسيا، عسوا،           : املرفوعة، حنو 
صل به ضمري املتكلّم أو ضمري املخاطـب أو نـون مجـع          عسواألشهر أنّ السني فيه إذا ات ،نيتا، عست، عس

عـِسيت، عـِسينا،   : املؤنث مفتوحة كما يظهر لك من األمثلة املذكورة، وقد تكـون مكـسورة أيـضاً، حنـو       
الـضمائر املنـصوبة يف بعـض    عِسيت، عِسيتما، عسيتم وعِسني، وهذا لغة أهل احلجاز، وقـد يتـصل بـآخره             

عساي، عسانا، عـساك، عـساكما، عـساكم، عـساِك، عـساكما، عـساكن، عـساه، عـسامها،           : لغات، حنو 
إنّ الـضمري  : عساهم، عساها، عسامها، عساهن، وهو على هذا التقـدير فعـل عنـد سـيبويه، وقـال األخفـش               

  . وغريه"الكامل"املنصوب واقع موقع الضمري املرفوع، 
  .سقطت النون لإلضافة¼ امسان½أصله ] وامسا فاعل ومفعول [:قوله  )٢(
ناقص، وهو يرفع االسم وهو فاعلـه،       : على نوعني، أحدمها  ¼ عسى½ألنّ  ] إخل... وعمله على نوعني   [:قوله  )٣(

تـام  : ، أو حمال كما يف املثال املذكور يف الكتـاب، والثـاين  ¼عسى الغوير أبؤساً ½: وينصب اخلرب لفظاً حنو   
  .وهو يرفع الفاعل فقط كما سيجيء بيانه إن شاء اهللا

ــ          ¼أن½مع  : أي] ¼أن½مع   [:قوله  )٤(  يتوقّـع يف زمـان   ¼عـسى ½ االستقبالية لتقوية معىن الترجي فإنّ وجود الفعـل ب
  : حنو¼أن½غري باالستقبال وقد يكون خربه 

  رج قَِريبيكُونُ رواَءه فَ    عسى الْكَرب الَِّذي أَمسيت ِفيِه
 واألول ¼أبؤسـاً  عـسى الغـوير  ½: ، وقد يكون امساً، حنـو ¼عسى زيد سيقوم½: قد يكون مقروناً بالسني، حنو    

  . بزيادة"الكامل"كثري، والثاين قليل، والثالث أقلّ، والرابع أندر، 
   االسم¼عسى½ذ رفع حني إ: التنوين فيه عوض عن اجلملة احملذوفة املضاف إليها والتقدير] حينئذ [:قوله  )٥(

Å         
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ــ ¼عسى زيد أن خيرج½: حنو، )١(¼قارب½يكون مبعىن   مرفـوع بأنـه   ¼ زيـد ½؛ ف
 قـارب زيـد  ½بأنه خربه مبعىن   )٢(يف موضع النصب  ¼ أن خيرج ½و، امسه وفاعله 

ــاً المســه  ، )٣(¼اخلــروج ــة )٤(وجيــب أن يكــون خــربه مطابق ــراد والتثني يف اإلف
                                                

  .ونصب اخلرب
املرفـوع    يف االحتيـاج إىل   ¼قـارب ½ عند رفع االسم ونصب اخلرب مثل        ¼عسى½: أي] ¼قارب½مبعىن   [:قوله  )١(

 ينصب منصوبه علـى  ¼عسى½ ينصب منصوبه على املفعولية و¼قارب½واملنصوب إالّ أنّ بينهما فرقاً وهو أنّ  
  .قصاً هلذا االحتياج هذا نا¼عسى½اخلربية، وإنما يسمى 

  .¼عسى الغوير أبؤساً½والدليل على ذلك أنّ نصب خربه يظهر يف بعض الصور كـ] يف موضع النصب [:قوله  )٢(
 من الدواخل على املبتدأ واخلرب وال بد للخرب مـن صـدقه           ¼عسى½إنّ  : إن قلت ] قارب زيد اخلروج   [:قوله  )٣(

   قـارب زيـد   ½:  مـصدركما أشـار إليـه بقولـه    ¼أن خيـرج ½نّ ؛ أل¼عسى زيد أن خيـرج ½على املبتدأ فال يصح
: العبارة حبذف املضاف إما يف جانب االسـم والتقـدير  : ، قلنا¼زيد½ وال يصح محل املصدر على  ¼اخلروج

، أو احلملُ علـى املبالغـة   ¼عسى زيد ذا اخلروج½:  وإما يف جانب اخلرب والتقدير ¼عسى حال زيد اخلروج   ½
ــ  : ، وقيـل  ¼عـسى زيـد خارجـاً     ½: و املصدر مبعىن اسم الفاعل واملعىن     ، أ ¼زيد عدل ½كما يف     ¼أن½املقتـرن ب

مشبه باملفعول به وليس خبرب؛ ألنّ احلدث ال يكون خرباً عن اجلثّة وتقـدير املـضاف تكلّـف؛ وذلـك ألنّ           
صل اخلروج، مثّ نقل معىن الكالم عن ذلك األ:  أي¼قارب زيد أن خيرج ½ يف األصل    ¼عسى زيد أن خيرج   ½

 كان مفعوالً يف اخلرب قبل النقل ومل يبق بعد النقل على ذلك؛      ¼أن½ إلنشاء الطمع، فاملقترن بـ    ¼عسى½بإفادة  
: ألنّ مدار املفعولية على وقوع الفعل وال وقوع يف املعىن اإلنشائي لكنه مشبه باملفعول به، وقال الكوفيون      

لَـا ينهـاكُم اللَّـه عـِن الَّـِذين لَـم       : له بدل اشـتمال، كقولـه تعـاىل    يف حملّ الرفع بدالً مما قب      ¼أن½إنّ املقترن بـ  
قَاِتلُوكُمأَ﴿: ﴾ إىل قوله تعاىل    ي موهربعلـى  ¼عـسى ½ال ينهاكم عن أن تربوهم، فـ    :  أي ]٨: املمتحنة  [﴾ ن ت 

  . وغريه"الكامل"ج، اجه إىل اخلرب، وعلى الثاين والثالث تام لعدم االحتيااملذهب األول ناقص؛ الحتي
واملطابقة عام حقيقة كانت كما يف اخلرب املسند احلامل للضمري الراجع إىل            ] إخل... مطابقاً المسه  [:قوله  )٤(

االسم كما يف األمثلة املذكورة يف الكتاب، أو حكماً كما إذا كان اخلرب املسند السبيب مبعىن فعل فيه ضمري 
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عسى الزيدان أن   ½و، ¼عسى زيد أن يقوم   ½: حنو، واجلمع والتذكري والتأنيث  
عـست  ½ و ،¼عـست هنـد أن تقـوم      ½و، ¼عسى الزيـدون أن يقومـوا     ½و، ¼يقوما

كـون اخلــرب  : وهــذا أي¼ عــست اهلنـدات أن يقمـن  ½و، ¼اهلنـدان أن تقومـا  
إذا كان الفاعل امساً ظـاهراً، أمـا إذا كـان مـضمراً فليـست               ، طابقاً للفاعل م

أن يرفـع   : النـوع الثـاين مـن النـوعني املـذكورين          .)١(املطابقة بينـهما شـرطاً    
فيكـون الفعـل    ¼ أن½وذلك إذا كان امسـه فعـالً مـضارعاً مـع            ، وحده)٢(االسم

حينئذ مبعـىن   ¼ عسى½ن  ويكو، )٣( يف حملّ الرفع بأنه امسه     ¼أن½املضارع مع   
فال حيتاج يف، قرب خروجه: أي¼ عسى أن خيرج زيد ½: مثل، )٤(¼قرب½

                                                
إنّ :  وقـال ابـن هـشام   ¼عسى زيد أن ميوت½ فإنه مبعىن ¼ن خيرج نفسهعسى زيد أ  ½: راجع إىل االسم، حنو   

 ¼كاد زيـد ميـوت نفـسه   ½:  فال يقال¼عسى½أفعال املقاربة مرفوع خربها إنما هو ضمري راجع إىل االسم إالّ      
  ."الكامل" ال الضمري، ¼نفسه½فإنّ مرفوع اخلرب فيه 

، فـإنّ   ¼الزيدون عسى أن خيـرج    ½و¼ لزيدان عسى أن خيرج   ا½: حنو] فليست املطابقة بينهما شرطاً    [:قوله  )١(
  ."الكامل"ضمري مستتر فيه ال اسم ظاهر، ¼ عسى½ألنّ فاعل ¼ الزيدون½و¼ الزيدان½ليس مطابقاً لـ¼ أن خيرج½

املراد من االسم مـا كـان منـصوباً علـى اخلربيـة يف االسـتعمال األول، ورفعـه         ] أن يرفع االسم   [:قوله  )٢(
ف نفسه بقولهيكون حملّياحه املصنإخل... فيكون الفعل املضارع½: ، كما سيصر¼.  

؛ ألنّ إطالق االسم شائع فيما حيتاج الفعل فيه إىل ¼امسه½: مكان قوله¼ فاعله½: األوىل أن يقول] بأنه امسه [:قوله  )٣(
ناقص دائماً، ¼ عسى½إنّ : يف هذه الصورة تامة ال حتتاج إىل اخلرب وهو املشهور، وقال ابن مالك       ¼ عسى½اخلرب و 

¼ أن½كما أنّ ¼ عسى أن خيرج زيد½مع صلتها قائمة مقامهما يف مثل ¼ أن½ال بد له من االسم واخلرب كليهما، و: أي
  .]٢: العنكبوت [ ﴾ أَحِسب الناس أَن يتركُوا ﴿: مع صلتها قائمة مقام املفعولني يف قوله تعاىل

  يف هذا¼ عسى½يف عدم االحتياج إىل غري الفاعل، وليس املراد أنّ ¼ قرب½مبرتلة : أي] ¼قرب½مبعىن  [:قوله  )٤(
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خبـالف الوجـه األول؛ ألنـه ال يـتم املقـصود فيـه            ، )١(هذا الوجـه إىل اخلـرب     
وهو يرفـع   )٣(¼كَاد½: والثاين، والثاين تاما ، )٢(بدون اخلرب؛ فيكون األول ناقصاً    

¼ أن½وقد يكون مـع     ، )٤(¼أن½فعل مضارع بغري    وخربه  ، االسم وينصب اخلرب  
                                                

  ."الكامل"فإنه ليس مبعناه وضعاً وال استعماالً بل إنما وضع للطمع والرجاء، ¼ قرب½التقدير موضوع ملعىن 
مشتمل على املـسند واملـسند إليـه، فـال     ¼ أن خيرج زيد½ألنّ ] فال حيتاج يف هذا الوجه إىل اخلرب    [:قوله  )١(

قائماً مقام االسم واخلربكما ¼ أن خيرج زيد½ إىل غري املرفوع، فإن اعترب  كالماً تاما¼عسى½حيتاج يف كون 
¼ عـسى أن خيـرج زيـد   ½يف هذه الصورة أيـضاً ناقـصة وإالّ فتامـة، والخيفـى أنّ يف           ¼ عسى½قال ابن مالك فـ   

خـربه منـصوباً حمـال    ¼ أن خيـرج ½مرفوعاً مؤخراً و¼ عسى½اسم ¼ زيد½أن يكون   : الني آخرين، أحدمها  احتم
، والثاين أن يكون من قبيل تنازع الفعلني، فـإنّ    ¼زيد½مقدماً ويكون يف اخلرب ضمري مرفوع مستتر راجع إىل          

:  التثنيـة علـى اختيـار البـصريني    يقتضي كلّ منـهما فاعليتـه، فتقـول يف     ¼ زيد½يتنازعان يف   ¼ خيرج½و¼ عسى½
عـسى أن  ½: بإعمال الفعل الثاين وإضمار الفاعل يف األول، وعلى اختيار الكـوفيني     ¼ عسيا أن خيرج الزيدان   ½

علـى كـال االحتمـالني ناقـصة،     ¼ عـسى ½بإعمال الفعـل األول وإضـمار الفاعـل يف الثـاين، و          ¼ خيرجا الزيدان 
  . وغريه"الكامل"

يـتم بـدون اخلـرب فكـان      فيكون ما يرفع االسم وينصب اخلرب ناقـصاً؛ ألنـه ال    : أي] إخل... ألول ناقصاً فيكون ا  [:قوله  )٢(
  .ما يرفع الفاعل فقط تاما؛ ألنه يتم مبرفوعه فقط فكان تاما: ناقصاً، ويكون الثاين أي

، مثـل  ¼مسـع ½ملـتكلّم، بابـه   سم باعتبار جـزم ا   وهو يدلّ على دنو حصول اخلرب لال      ] ¼كاد½: والثاين [:قوله  )٣(
خاف خيـاف خوفـاً   ½بالواو فيكون كـ¼ كوداً½، وحكی األصمعي   ¼هاب يهاب ½كـ¼ كاد يكاد كيداً ومكادة   ½

، وقد تضم وهو ¼ما ِكدت أقوم½: ، واألول أشهر، ويكسر الكاف عند حلوق الضمائر البارزة، حنو  ¼وخمافة
 ،منه إالّ    ليس بقوي ف ال يشتقاملاضي واملضارع، وقـد جيـيء منـه اسـم الفاعـل أيـضاً،       وهو ناقص التصر

ولكنـه ال  ¼ قـرب ½: يف األصل¼ كاد½ أنّ معىن واعلم من األفعال املتصرفة، "املسالك البهية "وجعله صاحب   
  . وغريه"الكامل"¼ كاد زيد من الفعل½: يستعمل على أصل الوضع، فال يقال

  ¼أن½، ووجه جتريده من ¼إخل... ¼أن½وقد يكون مع ½: عر قولهعلى األكثر كما يش: أي] ¼أن½بغري  [:قوله  )٤(
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، ¼كـاد ½مرفوع بأنه اسم    ¼ زيد½فـ¼ كاد زيد جييء  ½: مثل، ¼عسى½تشبها له بـ  
وحكـم  ، )٢(¼قرب جمـيء زيـد    ½: معناه، بأنه خربه )١(يف حملّ النصب  ¼ جييء½و

، ¼لَـم يكَـد زيـد جيـيء    ½: مثـل ، )٤(¼كاد½من مصدره كحكم )٣(باقي املشتقّات 
قـال  ، حرف النفِْي ففيه خالف   ¼ كاد½وإن دخل على    ، ¼زيد جييء ال يكاد   ½و

إنه ½: وقال بعضهم، )٧(¼يفيد معىن النفْي )٦(فيه مطلقاً  يإنّ حرف النف  ½: )٥(بعضهم
                                                

؛ ألنّ املطلوب به هو ¼كاد½لالستقبال خاصة وهو ينايف املطلوب بـ¼ أن½على األكثر أنّ املضارع املقترن بـ
ــ  ¼ عسى½كما أنّ جتريد خرب    ¼ عسى½على األقلّ فللتشبه بـ   ¼ أن½احلال، وأما كونه مقترناً بـ      ،¼كـاد ½للتـشبه ب

  . بزيادة"الكامل"
: والدليل على ذلك أنه لوكـان مثـه اسـم ظـاهر لظهـر النـصب، كقولـه       ] يف حملّ النصب ¼ جييء½و[: قوله  )١(

  ."الكامل"، ¼فأبت إىل فهم وما كدت آبياً½
ليس إلنشاء الرجاء باعتبار أصل الوضع، وهلذا يكون ¼ كاد½فيه إشارة إىل أنّ ] معناه قرب جميء زيد [:قوله  )٢(

للداللة على دنو مشاة االسـم بـاخلرب       ¼ كاد½، وقد جييء    "اإليضاح"مثل األفعال املتصرفة، كذا يف      ¼ دكا½
  ."الكامل"، ¼كاد العروس يكون أمرياً½: حنو

  .إخل...  وصيغ املضارع و صيغ نفي احلجدمن صيغ املاضي األخرى] إخل... وحكم باقي املشتقّات [:قوله  )٣(
¼ أن½يف رفع االسم ونصب اخلرب وكون خربها مـضارعاً بغـري   ¼ كاد½مثل حكم   :  أي ]¼كاد½كحكم  [ :قوله  )٤(

  .على القلّة¼ أن½ومع 
  .إخل، وهو الصحيح... إنّ حرف النفي: وهم اجلمهور] قال بعضهم [:قوله  )٥(
  .حال كون حرف النفي غري مقيد بدخوله على املاضي فقط أو على املضارع فقط: أي] مطلقاً [:قوله  )٦(
نفي كود، يعين يفيد نفي قرِب مضمون اخلرب، ويلزم من نفي قرب اخلرب نفي : أي] يفيد معىن النفي [:قوله  )٧(

¼ ما قربت من الضرب½اخلرب نفسه على طريق املبالغة؛ فإنّ نفي قرب الفعل أبلغ من نفي الفعل نفسه، حنو            
  . بتغير"الكامل"كما الخيفى، ¼ ما ضربت½فإنه أبلغ من 



  
  

 

إنـه ال يفيـد النفْـي يف        ½: وقـال بعـضهم   ، )١(¼ على حاله  بل اإلثبات باق   ديفي ال
  ..........................................،¼يفيده)٣(ويف املستقبل)٢(املاضي

                                                
هـو بـاق    والنفي كذلك¼ كاد½كما كان إثبات مضمون اخلرب قبل دخول :أي] بل اإلثبات باق على حاله   [:هقول  )١(

القرب باق : والنفي كالعدم، وليس املراد أنّ النفي فقط كالعدم وإثبات كود أي¼ كاد½بعد دخوهلما فيكون 
يفيـد  ¼ كـاد ½ض صـرحوا بـأنّ نفـي    ؛ فإنّ هـذا الـبع    ¼كادوا يفعلون ½مبعىن  ¼ ما كادوا يفعلون  ½على حاله وأنّ    

النفي لكان ¼ ماكادوا½، فإنه لو أفاد ]٧١: البقرة [﴾ يفْعلُونَ فَذَبحوها وما كَادوا ﴿: اإلثبات حنو قوله تعاىل
فيلـزم التنـاقض بـني القـولني يف     ¼ فـذحبوها ½نفياً للفعل وهو الذبح فكان نفي الذبح وقد أثبت الذبح يف قوله          

النفـي باطـل،   ¼ ما كـادوا ½ة والتناقض يف القرآن باطل ومستلزم الباطل باطل أيضاً فثبت أنّ إفادة           اآلية الكرمي 
فإنه يدلّ على قرب زيد من اخلروج والقـرب مـن الفعـل    ¼ كاد زيد خيرج  ½: وإثباا يفيد النفي، حنو قولك    

املنفـي قرينـة   ¼ كـاد ½مع عدم الفعل، واجلواب من أصحاب املذهب األصح عن اآلية الكرمية أنه قد جييء        
بعد انتفائه وبعد انتفاء القرب منه فتكون تلك القرينة دالّة على ثبوتـه يف      ¼ كاد½دالّة على ثبوت مضمون خرب      

 فَـذَبحوها ومـا كَـادوا    ﴿: كمـا يف قولـه تعـاىل   ¼ كـاد ½وقت بعد وقـت انتفائـه وانتفـاء القـرب منـه ال لفـظ             
﴾  فَذَبحوها﴿:  كادوا يذحبون قبل ذحبهم وما قربوا منه، والقرينة قوله تعاىلما:  أي]٧١: البقرة [﴾يفْعلُونَ
  ﴾أَتتِخـذُنا هـزواً   ﴿: إخل، إشارة إىل ما سبق قبل ذلك من تعنتهم يف قولـه تعـاىل          ... ﴾ وما كَادوا  ﴿: وقوله

  ﴾ادع لَنـا ربـك يبـين لَّنـا مـا لَونهـا       ، ﴿ ]٦٨ : البقـرة [  ﴾ ادع لَنا ربك يبين لّنا ما ِهي       ، ﴿ ]٦٧: البقرة  [
 وهذا التعنت دأب من ال يفعل وال يقارب  ]٧٠: البقرة  [  ﴾ ادع لَنا ربك يبين لّنا ما ِهي       ، ﴿ ]٦٩: البقرة  [

ض بـني ثبـوت الـشيء    الفعل أيضاً، وال تنايف بني انتفاء الشيء يف وقـت وثبوتـه يف وقـت آخـر، وإنمـا التنـاق         
دالّ علـى نفـي   ¼ كـاد ½أـم إن أرادوا أنّ إثبـات   ¼ كـاد زيـد خيـرج   ½وانتفائه يف وقت واحد، واجلواب عـن   

قرب اخلروج فهذا : يدلّ على نفي الكود أي¼ كاد½مضمون خربه كما قررنا فهو حق، وإن أرادوا أنّ إثبات 
  . وغريه"الكامل"باطل غلط فاحش، وكيف يكون إثبات الشيء نفيه 

 وقد مر طريـق  ]٧١: البقرة [﴾وما كَادواْ يفْعلُونَ  ﴿: ودليلهم قوله تعاىل] ال يفيد النفي يف املاضي     [:قوله  )٢(
  .االستدالل به واجلواب عنه يف احلاشية املاضية

  ات بعضها فَوقظُلُم﴿: النفي يف املستقبل يفيد النفي، كقوله تعاىلحرف : أي] إخل... ويف املستقبل [:قوله  )٣(
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وخـربه جيـيء فعـالً      ، وهـو يرفـع االسـم وينـصب اخلـرب         )١(¼كَرب½: والثالث
وهـو  )٢(¼أَوشـك ½: والرابع¼ كرب زيد خيرج½: حنو، ¼أن½مضارعاً دائماً بغري  

، ¼أن½أو بغـري     ¼أن½وخـربه فعـل مـضارع مـع         ، االسم وينصب اخلـرب   )٣(يرفع
إنّ أفعـال املقاربـة     ½: )٤(وقال بعضهم ، ¼أوشك زيد أن جييء أو جييء     ½: مثل
  ............................................هذه األربعة املذكورة: بعةس

                                                
، ولكـن دعـوى هـذا الـبعض     ¼مل يكد يربح½: ، وقول ذي الرمة   ]٤٠: النور  [ ﴾بعٍض ِإذَا أَخرج يده لَم يكَد يراها      

أنّ النفي ال يفيد النفي يف املاضي، وأنّ النفـي يفيـد النفـي يف املـستقبل،          : ليس بثابت بتمامه؛ ألنّ الدعوى جزآن     
  ."الكامل"كذا يف  ء األول كما مر بيانه، فلم يثبت الدعوى بتمامه،ومل يثبت اجلز

قربـت مـن     إذا¼ كربـت الـشمس   ½: غـري أفـصح، يقـال     ¼ مسـع ½ومـن   ¼ نـصر ½بابه  ] ¼كرب½والثالث   [:قوله  )١(
الغروب، وهذا أصله، وإذا استعمل استعمال األفعال املقاربة فهو للشروع يف الفعل كما صرح به الشيخ ابن        

وال يتـضمن معـىن الرجـاء،    ¼ أن½إالّ أنّ خربه فعـل مـضارع دائمـاً بغـري     ¼ كاد½ب، ويستعمل استعمال   احلاج
  . بتغير"الكامل"

: حنـو ¼ أسـرع ½يف األصـل مبعـىن     ¼ أوشـك ½مشتق من إيـشاك مبعـىن اإلسـراع، و        ] ¼أوشك½والرابع   [:قوله  )٢(
مال أفعال املقاربة فهو للشروع يف الفعـل،  ، وإذا استعمل استع¼أسرع يف السري  ½: أي¼ أوشك زيد يف السري   ½
  ."الكامل"

أوشك ½: أن يرفع الفاعل فقط، حنو: ثالثة استعماالت، األول¼ أوشك½ أنّ لـاعلم] إخل... وهو يرفع [:قوله  )٣(
أن يرفـع االسـم وينـصب    : يف الوجـه الثـاين، والثـاين   ¼ عسى½، وهو على هذا االستعمال مثل      ¼أن جييء زيد  
أن يرفع االسم وينـصب  : ، والثالث¼أوشك زيد أن جييء½: ، حنو¼أن½خربه فعالً مضارعاً مع   اخلرب ويكون   

وإنمـا ذكـر يف الكتـاب هــذان    ¼ شـك زيـد جيـيء   أو½: حنــو¼ أن½اخلـرب ويكـون خـربه فعـال مـضارعا بغـري       
  ."الكامل"االستعماالن، 

  .مثل الشيخ ابن احلاجب وصاحب اللباب وغريمها] وقال بعضهم [:قوله  )٤(
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 ٩٣  

يف )٣(ومواِفقـة لـه   )٢(¼كَرب½وهذه الثالثة مراِدفة لـ   ، )١(¼أَخذَ½و¼ طَِفق½و¼ جعلَ½ و
  .¼االستعمال

                                                
  :رعش: جعل مبعىن طفق وطفق مبعىن أخذ وأخذ مبعىن شرع، فالكلّ مبعىن شرع، حنو قوله] وجعل وطفق وأخذ [:قوله  )١(

               ِنيبِجيت موسالرأَلُ وأَس ذْتالُ  فَأَخؤسةٌ واباِر ِإجِتبِبالِْاعالكامل"  و".  
  

القاعد خلف :  وكسر الدال املهملة اسم فاعل من املرادفة هو يف اللغة  بضم امليم ] ¼كرب½مرادفة لـ  [:قوله  )٢(
  ."الكامل"لفظ يشترك بآخر يف املعىن، : اآلخر، ويف االصطالح

 أنّ مـن ملحقـات   واعلـم ، ¼أن½يف أنّ خربه يكون فعالً مضارعاً دائماً بغري  ¼ كرب½لـ: أي] موافقة له  [:قوله  )٣(
  و قوله شعرحن¼ أوىل½معنى واستعماالً ¼ كاد½

  وأوىل أن يزيد على ثالث    فعادى بني هاديتني منها
  شعر: ، حنو قوله¼هلهل½: كاد وقارب، ومنها: أي

  نفوسهم قبل اإلماتة تزهق    وطئنا بالد املعتدين فهلهلت
مـن ملحقـات   يلم أن يقتل، و: أي¼ إنّ مما ينبت الربيع يقتل أو يلم   ½: ، حنو قوله عليه الصالة والسالم     ¼أملّ½ومنها  

  شعر: ، حنو¼علق½: ، ومنها¼أنشأت أعرب عما كان مكنوناً½: حنو¼ أنشأ½: سوا ما ذكر يف الكتاب¼ كرب½
  وظلم اجلار إذالل اري   أراك علقت تظلم من أجرنا

-¼ قامت تلوم وبعـض اللـوم آدنـة       ½: حنو¼ قام½: ، ومنها ¼هببت ألوم القلب يف طاعة اهلوى     ½: حنو¼ هب½: ومنها
¼ شـارف ½و¼ طـار ½و¼ ابتـدأ ½و¼ دىن½و¼ قعـد ½و¼ ذهـب ½و¼ أطال½و¼ أقبل½و¼ كارب½، وكذا   -نة مبعىن النافعة  اآلد
¼ عبـأ ½و¼ أثر½و¼ نشب½و¼ انربى½و¼ أسف½و¼ أزلف½و¼ أشفى½و¼ يأ½و¼ أشرف½و¼ زلف½و¼ ازدلف½و¼ أحال½و
: ، ومنـها  ¼أن متطـر  اخلولقـت الـسماء     ½: ، حنـو  ¼اخلولـق ¼ ½عـسى ½، ومن ملحقات    ¼شرع½و¼ قرب½و¼ قارب½و
:  أنه ال جيوز تقدمي أخبار هذه األفعال على نفـس األفعـال فـال يقـال         واعلم،  ¼حرى زيد أن يقوم   ½: حنو¼ حرى½
، امـا إذا  ¼طفق يـصلّيان الزيـدان  ½: حنو¼ أن½، وجيوز تقدميها على األمساء إذا كانت بغري  ¼أن جييء عسى زيد   ½¼

من تأنى أصاب أو كـاد ومـن   ½: لقيام قرينة كما ورد يف احلديث  ففيه خالف، وقد حيذف اخلرب      ¼ أن½كانت مع   
  . بزيادة"الكامل"كاد أن يصيب وكاد أن خيطأ، : أي¼ عجل أخطأ أو كاد



  
  

 

)١( 
٣(وهي أربعة، )٢( أفعال املدح والذم(: لاألو :½مِنع¼ )أصله )٤½ ِعمن ¼.............  

                                                
املرفوع وأفعـال  : ملّا شاركت أفعال املدح والذم بأفعال املقاربة يف العمدة أي  ] النوع الثاين عشر   [:قوله  )١(

عمدة أشـرف أردف بأفعـال املقاربـة أفعـال املـدح والـذم مثّ       املنصوب وكان ال  : القلوب ا يف الفضلة أي    
إنمـا  : (أقـول : يالين قـدس سـره النـوراين      اجلـ عقب أفعال املدح والذم بأفعال القلوب، وقال العالّمة غـالم           

   ف بأفعال املقاربة أفعال املدح والذمو ) أردف املصن عـسى ½ملناسبة أنّ هذه األفعال إلنشاء املدح والـذم ¼
  .أفعال املقاربة أيضاً إلنشاء الترجي، والنكتة للقار ال للفارمن 

: أفعال وضعت إلنشاء املدح والذم، واإلنشاء هو اإلحداث فإذا قلت: أي] أفعال املدح والذم [:قوله  )٢(
فأنشئت وأحدثت مدحه ال أنّ مدحه كان موجوداً يف اخلارج وحكيت عنه وأخربت      ¼ نعم الرجل زيد  ½

¼ كـرم زيـد  ½إنّ : كالم حتى يكون الكالم خرباً ومدح زيد يف املاضي حمكيا عنـه، فـإن قلـت     به ذا ال  
بـئس الرجـل   ½مثل ¼ ذممت زيداً½و¼ خبل زيد½يف إفادة املدح و¼ نعم الرجل زيد½مثل  ¼ مدحت زيداً ½و

مثـل هـذه   : اقلنـ ! يف إفادة الذم فينبغي أن يكون مثل هذه األفعال من أفعـال املـدح والـذم أيـضاً         ¼ زيد
ر عنـهما خبـالف أفعـال    األفعال للحكاية عن املدح أو الذم يف املاضي واملقصود ذه األفعال اإلخبـا           

¼ األفعـال اجلوامـد  ½ فإنهـا إلنـشاء املـدح والـذم، وإنمـا مسيـت بـذلك لـذلك، وتـسمى              املدح والـذم  
  . بزيادة"الكامل"أيضاً، ¼ األفعال املنسلخة½و

¼ فعـل ½بضم العني احملول مـن      ¼ فعل½ال يصح احلصر يف األربعة؛ ألنّ       : فإن قلت ]  وهي أربعة  [:قوله  )٣(
¼ نعم القاضي زيد½مبعىن ¼ قضو الرجل زيد½:  من أفعال املدح أو الذم، حنوح العني أو كسرها أيضاًبفت
حلـم  ½و، ¼حـسن اخللـق  ½: الغري احملول، حنـو ¼ فعل½وكذا ¼ نعم العامل زيد½مبعىن ¼ علم الرجل زيد ½و

 ﴾ كَبـرت كَِلمـةً تخـرج ِمـن أَفْـواِهِهم         ﴿: ، ومنـه قولـه تعـاىل      ¼قبح العمل عناد املـبطلني    ½و¼ احللماء
املراد هاهنا بأفعال املدح والذم األفعال املشهورة منها بني النحاة وهـي األربعـة   : ، قلنا]٥: الكهف  [

  ."الكامل"فصح احلصر، 
إذا كان فاؤه مفتوحاً وعينه حلقيا أربع لغات سواء ¼ فعل½ أنه قد اطّرد يف لغة بين متيم يف        اعلم] األول نعم  [:قوله  )٤(

بفـتح الفـاء وكـسر العـني، وهـي أصـل اللغـات،            ¼ فَِعـل ½: إحـدامها ¼ شـهد ½الً كـ أو فع ¼ رجل لعث ½مساً كـ كان ا 
Å         
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 ٩٤  
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 ٩٥  

أسـكنت العـني    مث  ، )١(فكـسرت الفـاء اتباعـاً للعـني        ، بفتح الفاء وكسر العني   
ــف ــصار ، للتخفي ــم½ف ــدح  ، ¼ِنع ــل م ــو فع ــه ، )٢(وه ــم   وفاعل ــون اس ــد يك ق

  ...........................................................)٤( معرفاً)٣(جنس
                                                

سكون العني، وهي أكثر اسـتعماالً عنـدهم     بكسر الفاء و  ¼ ِفعل½: بفتح الفاء وسكون العني، والثالثة    ¼ فَعل½: والثانية
كـأنّ عامـة العـرب اتفقـوا علـى لغـة          : بكسر الفاء اتباعاً للعني، قال سيبويه     ¼ ِفِعل½: ولذا اختاره املصنف، والرابعة   

تها وجيعلـون  فعلني مذهب البصريني، وأما الكوفيون والفراء فقائلون بامسي¼ بئس½و¼ نعم½ أنّ كون اعلممتيم، مثّ  
ونقـل يف  ¼ بـئس الرجـل فهـد   ½وكـذا يف  ¼ نعم الرجـل زيـد  ½مبجموعه مبرتلة املمدوح رافعا لزيد يف  ¼ نعم الرجل ½

¼ نعـم الرجـل  ½خـرباً أو يعكـسونه وذلـك بـأن جيعلـون      ¼ زيد½مبتدأ و¼ نعم الرجل ½ جيعلون   أم" الصبان"حاشية  
  ."الكامل"، خلري زيدالرجل ا: مضافاً إليه من قبيل إضافة الصفة إىل املوصوف أي

  . وإن كانت الفتحة أخف يف نفسهاة لكون احلركتني متماثلتني عندئذحلصول اخلفّ] اتباعاً للعني[: قوله  )١(
دح عام ال جلميل على التعيني، ودليل فعليته حلوق التاء الّيت التنقلب          إلنشاء م : أي] وهو فعل مدح   [:قوله  )٢(

، ¼لعلّت½و¼ ربت½و¼ مثّت½و¼ الت½:  تلحق الفعل وأربعة أحرف    وهي إنما ¼ نعمت ½:هاًء يف الوقف به حنو    
على ما حكاه ¼ نعموا رجاالً½و¼ نعما رجلني½: ودليل فعليته أيضاً اتصال الضمائر البارزة املرفوعة بآخره حنو

  . وغريه"الرضي"الكسائي، وتلك الضمائر من خواص األفعال، 
ما وضع للفـرد املنتـشر، واملـشارك    : ارك له يف احلقيقة أي    وهو اسم وضع لشيء ومش    ] اسم جنس  [:قوله  )٣(

، والفـرق بـني اسـم اجلـنس       ¼أسـد ½أو ذهنـاً وخارجـاً، كــ      ¼ مشس½أعم من أن يكون مشاركاً ذهناً فقط كـ       
والنكرة اعتباري؛ فإنه يسمى نكرة باعتبار كون مدلوله غري متعين ويسمى اسم جـنس باعتبـار إطالقـه علـى                  

إنّ اسم اجلنس موضوع للماهية من حيث هي هي، : على املشاركني يف احلقيقة، وقال البعض  سبيل البدلية   
ن، والنكرة للفرد الغري املعيبينهما بي ر"الكامل"ن، وعلى هذا الفرقبتغي .  

 باجلر على أنه جمـرور جبـر  ¼ معرف بالالم½: ، ويف بعض النسخ   ¼اسم جنس ½منصوب لكونه صفة    ] معرفاً [:قوله  )٤(
¼ مرمن ملك ذا رحم حم  ½: لصالة والسالم ارور باإلضافة، كما يف قوله عليه ا      ¼ جنس½جلوار لفظ   : اجلوار أي 
  . بتغير"الكامل" وهو منصوب على املفعولية،¼ ذا رحم½مع أنه صفة ¼ رحم½جمرور اورة ¼ حمرم½فإنّ لفظ 



  
  

 

ــ ؛ ¼عـم الرجـل زيـد    ن½: مثل، )١(بالالم ، )٢(¼نعـم ½مرفـوع بأنـه فاعـل    ¼ الرجـل ½ف
خـربه مقـدم    ¼ نعـم الرجـل   ½و،  مرفوع بأنه مبتـدأ    ،خمصوص باملدح ¼ زيد½و

نعـم الرجـل    ½: وهو الضمري تقديره  )٣(أو مرفوع بأنه خرب مبتدأ حمذوف     ، عليه
 )٦(وعلـى التقـدير الثـاين   ، )٥(مجلـة واحـدة  )٤(علـى التقـدير األول    فيكـون ؛  ¼هو زيـد  
  ......نعم½: حنو)٨( وقد يكون فاعله امساً مضافاً إىل املعرف بالالم ،)٧( مجلتني 

                                                
فرد الغري املعين ويتعين ذلك الفـرد بعـد ذكراملخـصوص    وهذه الالم للعهد الذهين فرياد ا ال     ] بالالم [:قوله  )١(

مطابقــة  فيحــصل يف الكــالم تفــصيل بعــد اإلمجــال وهــو أوقــع يف الــنفس، وليــست لالســتغراق فإنــه ينــايف 
املخصوص مثنى أو جمموعاً سواء كان مبعىن كلّ واحد أو مبعىن مجيع األفراد، وال للجنس فـإنّ املقـصود           

 ليس مدح ماهية الرجل، وال للعهد اخلارجي بأن يراد مبـدخوهلا فـرد معـين لعـدم          ¼نعم الرجل زيد  ½يف مثل   
  . وغريه"التكملة" عن"الكامل"سبق ذكره، كذا يف 

  ."الكامل"وهو خمتار احملقّقني ومنهم الشيخ الرضي، ] ¼نعم½بأنه فاعل  [:قوله  )٢(
: منهم الشيخ ابن احلاجب، وقال ابن عصفوروذهب إليه كثري من النحاة و] بأنه خرب مبتدأ حمذوف [:قوله  )٣(

زيد ممدوح، وحيتمـل أن يكـون زيـد    : إنّ هاهنا احتماالً آخر وهو أن يكون زيد مبتدأ واخلرب حمذوفاً، أي       
عطف البيان للرجل ولكنه ضعيف، وهذا االختالف إنمـا إذا كـان املخـصوص مـؤخراً أمـا إذا كـان مقـدماً           

  . بتغير"الكامل"االحتمال األول، تعين ¼ زيد نعم الرجل½: حنو
وزيـد خمـصوصاً باملـدح    ¼ نعـم ½على أن يكون الرجل مرفوعاً بأنـه فاعـل          : أي] على التقدير األول   [:قوله  )٤(

  .خربه¼ نعم الرجل½دأ ومرفوعاً بأنه مبت
  .¼نعم الرجل½واآلخر مجلة وهو ¼ زيد½يها مفرد وهو أحد جزئ] مجلة واحدة [:قوله  )٥(
  .مرفوعاً بأنه خرب مبتدأ حمذوف¼ زيد½علي أن يكون : أي] وعلى التقدير الثاين [:قوله  )٦(
  .¼هو زيد½والثانية مجلة امسية وهي ¼ نعم الرجل½مجلة فعلية وهي : أُوالمها] مجلتني [:قوله  )٧(
  :طة حنوأو بواس¼ نعم صاحب الفرس زيد½: سواء كان بال واسطة حنو] مضافاً إىل املعرف بالالم [:قوله  )٨(

Å         
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  .............)٢(بنِكرةمميزاً )١(وقد يكون ضمرياً مستِتراً ،¼ صاحب الرجل زيد
                                                

أو بوسـائط،   ¼ نعم غالم أخـي صـاحب الفـرس عمـرو         ½: أو بواسطتني، حنو  ¼ نعم غالم صاحب الفرس زيد    ½
  .¼نعم ولد غالم أخي صاحب الفرس بكر½: حنو

¼ نعـم الرجـل زيـد   ½أخصر من ¼ نعم رجالً زيد½ويؤتى به إذا كان املقصود اختصاراً؛ فإنّ      ] ضمرياً مستتراً  [:قوله  )١(
مبالغة؛ فإنّ إضمار الفاعل فيه يكون على شرط التفسري وفيه مبالغة، وهذا اإلضمار خيتص بباب أو كان املطلوب    

 أنّ هـذا الـضمري ال يكـون مثنـى     اعلـم ألنّ مقام املدح مقام التفخيم واملبالغة وكذا مقام الذم، مثّ  ¼ بئس½و¼ نعم½
صرفني وحلـوق الـضمري املثنـى أو امـوع     غري متـ ¼ بئس½و¼ نعم½أنّ : وال جمموعاً يف األغلب لوجهني، األول   

لكـون التـاء أهـون حتـى إنهـا تلحـق بـبعض        ¼ نعمت املرأة هنـد ½يدلّ على كون امللحوق به متصرفاً، وإنما جاز  
أنّ ضـمري املـذكّر املفـرد    : خبالف ضمريي التثنية واجلمع، والثاين   ¼ لعلّت½و¼ ربت½و¼ مثّت½احلروف أيضاً كـ  
مري التثنية أو اجلمع؛ ألنه لعدم تقدم املرجع يفهم منه معىن صرفة اليدلّ على التذكري أو التأنيـث   أكثر إاماً من ض   

فإنـه  ¼ مـستتراً ½: وال على التثنية أو اجلمع، وزيادة اإلام مناسبة ذا املقام، وقـد أشـار املـصنف إىل هـذا بقولـه             
  ."الكامل"اً كما ال خيفى، لوكان الضمري مثنى أو جمموعاً ال يكون مستتراً بل بارز

مميزاً بتمييز نكرة منصوبة، أما كون الضمري مميزاً؛ فألنّ فيه إمجاالً وإاماً كمـا            : أي] مميزاً بنكرة  [:قوله  )٢(
أسلفنا، وأما كون التمييز نكرة؛ فألنّ التمييز تفسري املميز واملميز هاهنا ال يـراد بـه فـرد معـين يف اخلـارج                

إنّ متييز هذا : ، فإن قلت¼أعطيت عشرين درمهاً½كون تفسريه بنكرة لنكارة املميز معىن كما يف فناسب أن ي
 ]٢٧١: البقـرة  [﴾ فَِنِعمـا ِهـي   ﴿: أيضاً، حنو قوله تعاىل   ¼ ما½الضمري كما يكون بنكرة كذلك يكون بلفظ        

فـنعم  ½أو ¼ فـنعم شـيئاً هـي   ½:  معنـاه فيه مبعىن نكرة على التحقيق فـإنّ ¼ ما½إنّ : فلم مل يذكره املصنف؟ قلنا    
 أنّ هـذا التمييـز قـد جيـيء مـع كـون       واعلـم نكرة فلم يذكره على حدة،  ¼ خصلةً½أو  ¼ شيئاً½، و ¼خصلة هي 

ـام إذا  الفاعل امساً ظاهراً ولكنه يكون رد التأكيد ال لرفع اإلام؛ ألنّ الرفع تابع الوجود وال وجـود لإل          
  رشع: كان الفاعل كذلك، حنو

  فنعم الزاد زاد أبيك زاداً    تزود مثل زاد أبيك فينا
¼ نكرة½: ال متييز، وإنما قال¼ تزود½مفعول به لـ¼ زاداً½إنّ : أجازه املربد وابن السراج، ومنعه سيبويه وقال

  األحد½: لئالّ يتوهم جواز دخول الالم عليه كما أجاز بعض الكوفية دخوهلا على متييز العدد قياساً، حنو
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 ،)٢(والضمري املستتر عائـد إىل معهـود ِذهِنـي        ، ¼نعم رجالً زيد  ½: مثل، )١(منصوبة
نعـم  : أي¼ نعـم العبـد   ½: مثل، )٤(نةالقري)٣(وقد حيذف املخصوص إذا دلَّ عليه     

 وب٦(وشـرط املخـصوص أن يكـون مطابقـاً    ، اآليـة )٥(والقرينة ِسـياق  ، العبد أي( 
نعـم الرجـل    ½: مثـل ، )٧(لفاعل يف اإلفراد والتثنية واجلمع والتـذكري والتأنيـث        

                                                
  . بتغير"الكامل"¼ عشر الدرهم

 ﴾ فَِنِعمـا ِهـي  ﴿: ، أو حمال، حنو¼نعم فىت بكر½: أو تقديراً حنو¼ نعم رجالً زيد½: إما لفظاً حنو ] منصوبة [:قوله  )١(
  ."الكامل"، ¼هللا دره من فارس½: حنو¼ من½ واحترز به عن متييز يكون جمروراً بـ]٢٧١: البقرة [

إذا أدركته، فـاملعهود مبعـىن املعلـوم، فـاملعىن أنّ        ¼ عهدت زيداً ½املعهود مأخوذ من    ] معهود ذهين  [:قوله  )٢(
  .الضمري املستتر عائد إىل معلوم ذهين، وهو الّذي يكون نكرة معىن ابتداًء ويتعين بعد ذكر املخصوص

  .على تعينه، فالعبارة حبذف املضاف] إخل... إذا دلّ عليه [:قوله  )٣(
  .وهي ما يدلّ على تعين شيء ال بالوضع] ينةقرال [:قوله  )٤(
إن ¼ ما بعـد شـيء  ½إن كان بالباء املوحدة كما يف بعض النسخ، ومبعىن ¼ ما قبل شيء½مبعىن  ] سياق [:قوله  )٥(

كمـا صـرح بـه يف    ¼ األسـلوب ½كان بالياء املثناة التحتانية كما يف أكثر النـسخ كـذلك، وقـد جيـيء مبعـىن        
 هذا يعم كال املعنيني، وجيب احلمل على هذا املعىن إن كان بالياء املثناة التحتانية؛  وعلى"الكشف الكبري"

وهـو  ¼ نعـم العبـد  ½بينا وعليه الصالة والسالم ما قبل ألنّ القرينة على أنّ املخصوص باملدح هو أيوب على ن  
  ."الكامل" ال يدلّ على ذلك،  وما بعده قصة أخرى]٤٤: ص [  ﴾ِإنا وجدناه صاِبراً ﴿: قوله تعاىل

ألنّ مصداق الفاعل واملخصوص واحـد، فوجـب مطابقتـهما يف األشـياء اخلمـسة      ] ًأن يكون مطابقا  [:قوله  )٦(
 أنّ اشتراط املطابقة إنما إذا كان الفاعـل معرفـاً بـالالم أو مـضافاً إىل مثلـه، أمـا إذا كـان                 واعلماملذكورة،  

جيب مطابقة املخصوص لتمييزه؛ ألنه يكون ! فإنه مفرد ال غري كما مر، نعمضمرياً مستتراً فال يشترط ذلك 
  ."الكامل"مثنى وجمموعاً أيضاً، 

لعـدم مطابقـة   ¼ نعمت اإلنسان هند½: يعلم من ظاهر هذا القول أن ال جيوز مثل       ] والتذكري والتأنيث  [:قوله  )٧(
وإن ¼ بئس½و¼ نعم½وقد يؤنث : زه حيث قالاملخصوص للفاعل يف التذكري مع أنّ الشيخ الرضي صرح جبوا 
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نعمـت املـرأة    ½و، ¼نعم الرجـال الزيـدون    ½و، ¼نعم الرجالن الزيدان  ½و، ¼زيد
: والثــاين، ¼هلنـدات  نعمـت النــساء ½و، ¼رأتـان اهلنــدان نعمــت امل½و، ¼هنـد 

½ِبئْس ¼  أصله  ، وهو فعل ذم½ِئسمن باب )١(¼ب½ ِلـمـة    ¼ع؛ فكـسرت الفـاء؛ لتبعي
وفاعلـه أيـضاً أحـد األمـور     ، ¼ِبـئْس ½فـصارت  ، مث أسكنت العني ختفيفـاً  ، العني

ص باملـدح  كحكـم املخـصو   وحكم املخصوص بالذم  ، ¼ِنعم½الثالثة املذكورة يف    
ـئس الرجـل   ½: مثل، ملذكورةا)٢(يف مجيع األحكام   بـئس صـاحب الرجـل    ½و، ¼زيـد  ب

                                                
، وكـذا يؤنـث الفعـل وإن كـان     ¼نعمت اإلنـسان هنـد  ½: كان فاعلهما مذكّراً لكون املخصوص مؤنثاً، حنو   

 ،]٦٦: الفرقـان  [﴾ سـاءت مـستقَراً ومقَامـاً   ِإنهـا ﴿: املميز للضمري مذكّراً لتأنيث املخصوص، كقوله تعاىل      
شـرط  :  فـاألوىل أن جيـب املطابقـة يف التـذكري والتأنيـث وأن يقـال             ]٧٦: الفرقان  [ ﴾ قَراًحسنت مست و﴿

املخصوص أن يصح إطالق الفاعل أو التمييـز عليـه وهـذا الـشرط يوجـد يف األمثلـة املـذكورة، ويف بعـض              
ظـاهر علـى   وهو غلط مـن سـهو الناسـخ، وهـو        ¼ والتذكري والتأنيث ½: بعد قوله ¼ والتعريف والتنكري ½: النسخ

نعم اإلنـسان  ½: بل¼ نعم اإلنسان بشر½: جيب أن يكون املخصوص أخص من الفاعل، فال يقال   ! ماهر، نعم 
  . ملخصاً"الكامل"، ¼بشر صاحل

بفـتح البـاء   ¼ بـئْس ½: بكسر الباء املوحدة وسكون اهلمزة، وفيـه لغـات ثـالث أخـرى          ] ¼بئس½أصله   [:قوله  )١(
بفتح الباء وإبدال اهلمزة ياًء مثنـاة حتتانيـة علـى غـري القيـاس،           ¼ بيس½، و بكسرمها¼ ِبِئس½وسكون اهلمزة، و  

  ."الكامل"
من اشتراط كون املخصوص مطابقاً للفاعل يف اإلفـراد والتثنيـة واجلمـع إىل غـري           : أي] يف مجيع األحكام   [:قوله  )٢(

¼ بـئس ½ فاعـل  ]٥: اجلمعـة  [ ﴾ الَّـِذين كَـذَّبوا   ِبئْس مثَلُ الْقَـومِ    ﴿: يف قوله تعاىل  ¼ مثل القوم ½إنّ  : ذلك، فإن قلت  
بئس مثل القـوم  ½: العبارة حبذف املضاف والتقدير هكذا : قلنا! وهو ليس مبطابق له   ¼ الّذين كذّبوا ½واملخصوص  

فـال إشـكال،   ¼ مثلـهم ½واملخصوص حمذوف وهـو  ¼ القوم½صفة ¼ الّذين كذّبوا½إنّ : ، أو نقول ¼مثل الّذين كذّبوا  
  .لخصاً م"الكامل"
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ــد ــد ½و، ¼زي ــالً زي ــئس رج ــرجالن ½و، ¼ب ــئس ال ــدانب ــال  ½و، ¼ الزي ــئس الرج ب
بئـست  ½و، ¼بئـست املرأتـان اهلنـدان     ½و، )١(¼بئست املرأة هند  ½و، ¼الزيدون

ــ     )٢(¼سـاءَ ½: والثالث، ¼النساء اهلندات  ومواِفـق لـه يف     )٣(¼سِبـئْ ½وهـو مـراِدف ل
أصـله  ، )٦(بفـتح الفـاء أو ضـمها      )٥(¼حُبـذَا ½: والرابـع ، )٤(مجيع وجوه االستعمال  

حبــب بــضم العــني؛ فأســكنت البــاء األوىل وأدغمــت يف الثانيــة علــى اللغــة  
                                                

  .بترك عالمة التأنيث يف الفعل¼ بئس املرأة هند½وجاز ] بئست املرأة هند [:قوله  )١(
  انفتاح ما قبلها، واملراد بهلتركها وأبدلت الواو ألفاً ¼ خوف½مثل ¼ سوء½أصله ] ¼ساء½: الثالث [:قوله  )٢(

  .التقدير مما حنن فيهالّذي جييء إلنشاء الذم؛ ألنه قد جييء لإلخبار وال يكون على هذا ¼ ساء½
أعـرف؛ لكونـه لإلنـشاء فقـط، خبـالف      ¼ بـئس ½ألنّ كليهما إلنشاء الـذم، إالّ أنّ      ] ¼بئس½مرادف لـ  [:قوله  )٣(

كمـا  ¼ بئس½ من ملحقات "التسهيل"فإنه مشترك بني اإلنشاء واإلخباركما عرفت، ولذا عده صاحب      ¼ ساء½
  نعـم  ½مبعـىن   ¼ علم الرجل عمرو  ½و¼ قضو الرجل بكر  ½و¼ حسن الرجل زيد  ½يف  ¼ علم½و¼ قضو½و¼ حسن½عد

  ."الكامل"، ¼نعم½من ملحقات ¼ نعم العامل زيد½و¼ نعم القاضي زيد½و¼ احلسن زيد
من كون الفاعل معرفاً بالالم، أو مضافاً إىل مثله، أو ضمرياً مبهماً مميزاً          ] يف مجيع وجوه االستعمال    [:قوله  )٤(

يـه، فـإن   مطابقـاً للفاعـل يف اإلفـراد والتثن   صوص بالذم حمذوفاً عند القرينة، وبنكرة منصوبة، ومن كون املخ 
إشـارة إىل  : يف مجيع الوجوه فلم مل يذكره املصنف معـه متـصالً؟ قلنـا         ¼ بئس½موافقاً لـ ¼ ساء½قلت إذا كان    

  . بتغير"الكامل"الفرق بينهما من الوجه الّذي بيناه يف احلاشية السابقة، 
  .يفيد إنشاء الذم: معىن، أي¼ بئس½فيوافق لـ¼ ال½وهو إلنشاء املدح، وإذا دخله ] ¼ذاحب½لرابع ا [:قوله  )٥(
فـإن اعتـرب   ¼ كـرم ½علـى حـد   ¼ حبـب ½لغتان، ووجهه أنّ أصله  ¼ حب½يف  : أي] بفتح الفاء أو ضمها    [:قوله  )٦(

 ابن بفتح الفاء، وقال¼ حب½د إسقاطه فـبضم الفاء وإن اعترب بع¼ حب½غام بعد نقل ضم العني إىل الفاء فـاإلد
 "الكامل"الفتح والضم كانا جائزين قبل نقله إىل املعىن اإلنشائي أما بعد النقل فال جيوز إالّ الفتح، : احلاجب
  .بزيادة
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ــة    ، األوىل ــى اللغ ــاء عل ــاء يف الب أو نقلــت ضــمتها إىل احلــاء وأدغمــت الب
يقـال يف تقريـر     )٣(؛ وهلـذا  )٢(يف االسـتعمال  )١(¼ذَا½ن  ال ينفصل عـ   ¼ حب½و،الثانية

واملخــصوص ، ¼ذا½وفاعلــه ، )٥(¼ِنعــم½وهــو مــرادف لـــ، ¼حبــذا½: )٤(األفعــال
 )٨(يف الـوجهني  ¼ نعـم ½كـإعراب خمـصوِص     )٧(وإعرابـه ، )٦(باملدح مذكور بعـده   

                                                
مبرتلـة جـزء منـه، ولـذا ال      ¼ ذا½صار  ¼ ذا½منفصالً عن   ¼ حب½وملّا مل يستعمل    ] ¼ذا½ال ينفصل عن     [:قوله  )١(

وال ¼ حبـذان الزيـدان  ½: نى وال جيمع وال يؤنث وإن كان خمصوصه مثنى أو جمموعاً أو مؤنثاً، فـال يقـال           يث
  . ملخصاً"الكامل"، ¼نعم رجالً½فيه كالضمري يف ¼ ذا½مبرتلة األمثال وال تتغير األمثال، و¼ حبذا½فـ¼ حبتا هند½

ند أهل العرب، وهـو اسـتعماله إلنـشاء املـدح، أمـا يف      يف االستعمال املألوف ع: أي] يف االستعمال  [:قوله  )٢(
  ."الكامل"االستعمال الغري املألوف عندهم وهو استعماله لإلخبار فينفصل عنه، 

  .يف االستعمال¼ ذا½اإلنشائي ال ينفصل عن ¼ حب½ألجل أنّ : أي] وهلذا [:قوله  )٣(
يف : ، والعبـارة حبـذف املـضاف، أي      "مشـار كـردن   : " أي التقرير هاهنا مبعىن التعديـد    ] يف تقرير األفعال   [:قوله  )٤(

ــ    : وقت تعديد أفعال املدح والذم، واملعىن   فقـط بـل   ¼ حـب ½أنّ النحاة إذا عدوا أفعال املـدح والـذم ال يكتفـون ب
  .صار مبرتلة اجلزء¼ ذا½بتمامه ودلّ ذلك على أنّ ¼ حبذا½يذكرون 

  .نشاء املدحألنّ كليهما إل] ¼نعم½هو مرادف لـ [:قوله  )٥(
فإنـه  ¼ نعـم ½والجيوز تقدميه عليه وال يعمل ناسخ من النواسخ فيه خبالف      ¼ حبذا½بعد  : أي] مذكور بعده  [:قوله  )٦(

  .¼إن زيداً نعم الرجل½و¼ زيد نعم الرجل½: جيوز تقدمي خمصوصه عليه ويعمل الناسخ فيه، حنو
  .¼حبذا½أي إعراب خمصوص ] وإعرابه [:قوله  )٧(
مجلـة فعليـة خـرباً مقـدماً واملخـصوص      ¼ حبذا½أن يكون : بل يف الوجوه الثالثة، األول ] يف الوجهني  [:قوله  )٨(

أن يكـون  : ، والثالـث ¼حمبـوب ½أن يكـون املخـصوص مبتـدأ خـربه حمـذوف وهـو             : مبتدأ مؤخراً، والثاين  
  .، واملراد بالوجهني األول والثالث¼هو½املخصوص خرباً مبتدأه حمذوف من حنو 



  
  

 

، ¼حبـذا زيـد   ½: مثل، فاعلَه يف الوجوه املذكورة   )١(لكنه ال يطابق  ، املذكورين
، ¼حبــذا اهلنــدان½و، ¼حبــذا هنــد½و، ¼حبــذا الزيــدون½و، ¼حبــذا الزيــدان½و
منـصوباً  )٣(اسـم موافـق لـه     )٢(وجيوز أن يكون قبله أو بعـده      ، ¼حبذا اهلندات ½و

  ............................................،)٤(على التمييز أو على احلال
                                                

يف الوجوه املذكورة من كونه     ¼ حبذا½ال يطابق فاعل    ¼ حبذا½خمصوص  : أي] إخل... لكنه ال يطابق   [:قوله  )١(
دائماً، وهو مفرد مذكّر ملا ذكرنا من أنه صار مبرتلة األمثال وهـي      ¼ ذا½مثنى أو جمموعاً أو مؤنثاً؛ إذ فاعله        

  .ال تتغير
¼ حبـذا ½يف باب التمييـز إالّ أنّ متييـز   ¼ نعم½مثل ¼ حبذا½: يعين]  إخل ...جيوز أن يكون قبله أو بعده      [:قوله  )٢(

؛ ¼نعم زيـد رجـالً  ½: ؛ ألنه ال يقع متييزه بعد خمصوصه، فال يقال ¼نعم½يقع قبل خمصوصه أو بعده خبالف       
ليـه  فكما حيتاج الضمري إىل التمييـز كـذلك حيتـاج إ   ¼ نعم رجالً ½مثل الضمري يف    ¼ حبذا½يف  ¼ ذا½وذلك ألنّ   

ليظهر مزية االسـم  ¼ حبذا½وجاز ذلك يف ¼ نعم½اسم اإلشارة، وإنما مل جيز تأخري التمييز عن املخصوص يف  
لاللتبـاس  ¼ نعم½لعدم االلتباس وال جيوز ذلك يف ¼ حبذا½الظاهر على الضمري، وأيضاً جيوز حذف التمييز يف        
فإنه ¼ نعم رجالً غالم السلطان½و¼ عم رجالً السلطانن½: إذا كان املخصوص معرفاً بالالم أو مضافاً إليه، حنو

يلتبس بالفاعل لو حذف التمييز، أما إذا مل يكـن املخـصوص كـذلك فأيـضاً ال جيـوز طـرداً للبـاب وإن مل            
دائمـاً،  ¼ ذا½فإنه ال صورة لاللتبـاس فيـه لكـون فاعلـه        ¼ حبذا½خبالف  ¼ نعم رجالً زيد  ½: يلتبس بشيء، حنو  

  . ملخصاً"الكامل"
موافق للمخصوص يف اإلفـراد والتثنيـة واجلمـع والتـذكري والتأنيـث؛ ألنّ هـذا االسـم          : أي] موافق له  [:قوله  )٣(

واملخصوص متحدان يف املصداق سواء جعل هذا االسم متييزاً أو حاالً فال بد من املوافقة بينهما يف األشياء 
  . بتغير"الكامل"املذكورة، 

¼ حبـذا ½ أنه قـد اختلـف يف االسـم املنـصوب الواقـع بعـد       اعلم] لتمييز أو على احلالمنصوباً على ا   [:قوله  )٤(
إنـه حـال إن كـان    : فذهب األخفش والفارسي إىل أنه حال مطلقاً، وأبو عمرو إىل أنـه متييـز، وقـال الـبعض     

ون االسـم  إن كان املراد به تقييد مبالغة مدح خمصوص بوصف فحال فال يك: لبعضجامداً وإالّ فال، وقال ا 
Å         
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حبـذا  ½و، ¼حبذا زيد رجـالً   ½و، ¼حبذا راكباً زيد  ½و، )١(¼حبذا رجالً زيد  ½: مثل
ــاً ــه ال جيــوز التــصرف  ¼زيــد راكب يف هــذه األفعــال غــري إحلــاق  )٢(واعلــم أن

  .هذه األفعال غري متصرفٍة)٤(فيها؛ وهلذا مسيت)٣(التاء
 

                                                
يف حال مواصلتها، وإن كان املراد بيان جنس املبـالغ يف املـدح   : أي¼ حبذا هند مواصلة  ½: إالّ مشتقا، حنو  

  . بتغير"الكامل"، ¼حبذا زيد راكباً½و¼ حبذا زيد رجالً½: فتمييز سواء كان االسم جامداً أو مشتقا، حنو
ثال األول من األمثلة األربعة املذكورة يف الكتاب لتقدمي التمييز         امل] إخل... ¼حبذا رجالً زيد  ½: مثل [:قوله  )١(

  .على املخصوص والثاين لتقدمي احلال عليه، والثالث لتأخري التمييز عنه، والرابع لتأخري احلال عنه
 ال يشتق من هذه األفعال صيغ أخرى حتى صيغ املاضـي األخـرى فـضالً         : أي] إخل... ال جيوز التصرف   [:قوله  )٢(

  .عن صيغ املضارع أو األمر أو النهي إىل غري ذلك من امسي الفاعل أو املفعول وغري ذلك
ال يتصرف فيها سوى التصرف بإحلاق التاء فيها فإنه     : منصوب على االستثناء، أي   ] غري إحلاق التاء   [:قوله  )٣(

مة التأنيث لزم اجتمـاع عالمـيت   فيه للمذكّر فلو حلقت به عال     ¼ ذا½ و ،¼ذاحب½جيوز وال جيوز ذلك أيضاً يف       
  .غري جائزالتذكري والتأنيث وهو 

حتـى يلـزم أن    " نـام ـادن   : "املراد بالتسمية هاهنا اإلطالق ال معنـاه املعـروف أي         ] إخل... مسيت [:قوله  )٤(
  .امساً هلا¼ غري متصرفة½يكون 

يف حال مواصلتها، وإن كان املراد بيان جنس املبالغ يف املـدح  : أي¼ حبذا هند مواصلة½: ، حنو إالّ مشتقا 
  . بتغير"الكامل"، ¼حبذا زيد راكباً½و¼ حبذا زيد رجالً½: فتمييز سواء كان االسم جامداً أو مشتقا، حنو

 األربعة املذكورة يف الكتاب لتقدمي التمييز املثال األول من األمثلة] إخل... ¼حبذا رجالً زيد½: مثل [:قوله  )١(
  .على املخصوص والثاين لتقدمي احلال عليه، والثالث لتأخري التمييز عنه، والرابع لتأخري احلال عنه

ال يشتق من هذه األفعال صيغ أخرى حتى صيغ املاضي األخـرى فـضالً       : أي] إخل... ال جيوز التصرف   [:قوله  )٢(
  .ألمر أو النهي إىل غري ذلك من امسي الفاعل أو املفعول وغري ذلكعن صيغ املضارع أو ا

ال يتصرف فيها سوى التصرف بإحلاق التاء فيها فإنه : منصوب على االستثناء، أي] غري إحلاق التاء [:قوله  )٣(
 عالمـيت  فيه للمذكّر فلو حلقت به عالمة التأنيث لزم اجتماع   ¼ ذا½، و ¼ذاحب½جيوز وال جيوز ذلك أيضاً يف       

  .غري جائزالتذكري والتأنيث وهو 
حتـى يلـزم أن   " نـام ـادن  : "املراد بالتسمية هاهنا اإلطالق ال معناه املعـروف أي        ] إخل... مسيت [:قوله  )٤(

 .امساً هلا¼ غري متصرفة½يكون 



  
  

 

 
 وال دخـل فيـه      مـن القلـب   )٢(ِبهـا؛ ألنَّ صـدورها     وإنما مسيـت  )١(أفعال القلوب 

ـيقني  )٤(وتسمى أفعال الشك واليقني أيضاً؛ ألنَّ بعضها للـشك      ، )٣(للجوارح  ،وبعـضها لل
 ،)٦( بـأن يكونـا مفعـولني لَهـا         معـا   وتنصبهما ،)٥(وهي تدخل على املبتدأ واخلرب    

                                                
ملّا كانت تلك األفعال مناسبة للعوامل السماعية لكـون امتنـاع االقتـصار علـى أحـد        ] أفعال القلوب  [:قوله  )١(

غاء والتعليق مساعيا، وللعوامل القياسية لكوا ناصبة للمفعول أخرها عـن العوامـل         مفعوليها وكون جواز اإلل   
  .وامل القياسية رعاية للمناسبتنيالسماعية وقدم على الع

إخل، فإنّ صدور األفعال إنما ... ألنّ صدور معانيها: العبارة حبذف املضاف والتقدير] ألنّ صدورها [:قوله  )٢(
  .د أنّ صدور معانيها إنما هو من القلبهو من اللسان بي

فإنهـا وإن  لألعضاء الظاهرة بل تكفي فيه القوى الباطنة خبالف األفعال األخـرى؛   : أي] وال دخل فيه للجوارح    [:قوله  )٣(
  .كانت صادرة من القلب أيضاً إذ هو املصدر جلميع األفعال االختيارية لكن للجوارح دخالً فيه

خالف اليقني، فاألفعال الّيت ال تدلّ على اليقني فهي للـشك،      : الشك يف اللغة  ] إخل... لشكبعضها ل  [:قوله  )٤(
ومن مل ينظر إىل معىن الشك هذا اعترض أوالً أنه ال فعل منها يدلّ على الشك فإنّ الشك هو إدراك متساوي 

 ال يـرد اإليـراد وال حيتـاج إىل دفعـه ملـا      الطرفني، مثّ أجاب عنه ثانياً بأنّ املراد بالشك هاهنا الظن، مع أنه      
ذكرنا من أنّ الشك هاهنا مبعىن خالف اليقني وهو شامل للظن، أما الـشك مبعـىن إدراك متـساوي الطـرفني       

  . بتغير"الكامل"فاصطالح أهل امليزان، 
ا قـد تـدخل ال   ال يـصح حـصر دخوهلـا علـى املبتـدأ واخلـرب؛ ألـ             : فإن قلت ] على املبتدأ واخلرب   [:قوله  )٥(

فإنـه ال شـيء مـن هـذه     ¼ ظننت زيداً عمـرواً ½و¼ علمت أن يقوم زيد  ½و¼ علمت أنّ زيداً قائم   ½: عليهما، حنو 
ال ينحصر دخوهلا على املبتدأ واخلرب وال لفظ يف عبارة املصنف يستفاد منه : املدخوالت مببتدأ وخرب، قلنا

  .فليس بشيء¼ املعترض كاألعمى½: احلصر فاإليراد املذكور من ِقبل من يضرب ملثله
وإجراء   أنّ املفعول يف احلقيقة هو مصدر اجلزء الثاين املضاف إىل اجلزء األول،اعلم] مفعولني هلا [:قوله  )٦(

  :فإنه مبعىن¼ علمت زيداً قائماً½: اإلعراب على اجلزئني إنما هو لتضمنهما مفعوالً حقيقيا، حنو
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وواحـد منـها مـشترك      ، )٣(وثالثة منها لليقني   ،)٢(الثة منها للشك  ث: )١(وهي سبعة 
                                                

  .¼علمت قيام زيد½
هي ½إنّ بيان العدد يف مقام التعديد يفهم منه احلصر فيستفاد من قول املصنف : إن قلت] وهي سبعة[ :قوله  )١(

أيـضاً مـن تلـك      ¼ ومهـت ½و¼ شـككت ½أنّ أفعال القلوب منحصرة يف السبعة وليس كـك؛ ألنّ مثـل             ¼ سبعة
ال القلـوب عنـد   مرجـع الـضمري أفعـال تـسمى أفعـ        : قلنا! لجوارحلاألفعال لصدوره من القلب وال دخل فيه        

قد عد بعض األفعال ! النحاة وهي ال شك منحصرة يف السبعة ال أفعال القلوب مطلقاً حتى يرد ما أورد، نعم    
 ﴿: مبعـىن اعتقـد اعتقـاداً غـري مطـابق، حنـو قولـه تعـاىل          ¼ عـد ½و¼ جعل½: من ملحقات أفعال القلوب، منها    
    ادِعب مه لَاِئكَةَ الَِّذينلُوا الْمعجاثاً    وِن ِإنمحه  ½: اعتقدوا فيهم األنوثة، وحنـو :  أي ]١٩: الزخرف  [ ﴾ الرأعـد

  شعر، حنو قوله ¼ظن½بلفظ األمر مبعىن ¼ هب½: ، ومنها¼فقرياً فبان غنيا
  وإالّ فهبين امرًء هالكاً    أجرين أبا خالد

  شعر:  حنو قوله،¼اعلم½بلفظ األمر مبعىن ¼ تعلم½ومنها 
  فبالغ بلطف يف التحيل واملكر     قهر عدوهاتعلم شفاء النفس

ــد تلحــق   ــ ¼ رأى½وق ــة بـ ــاىل    ¼ رأى½احللمي ــه تع ــزئني، حنــو قول ــصب اجل ــة يف ن ــي   ﴿: العلمي ــتهم ِل أَير
اِجِدينوغريه"الرضي" كذا يف ]٤: يوسف [﴾س .  

غالب اسـتعماهلا يف    كما سجيء، واملراد أنّ     ¼ خلت½و¼ ظننت½و¼ حسبت½وهي  ] ّثالثة منها للشك   [:قوله  )٢(
ظَننـت أَنـي ملَـاٍق    ﴿: قـد جيـيء يف بعـض املواضـع للـيقني أيـضاً، قـال اهللا عزوجـل         ¼ ظننـت ½الشك وإالّ فـ  

اِبيِحسقـد جييئـان للـيقني،     ¼ خلت½و¼ حسبت½ علمت مالقاة حساب أعمايل، وكذا    : أي ]٢٠: احلاقة  [﴾ه
  . بتغير"حاشية الشمة"

واملراد أنّ غالب استعماهلا لليقني وإالّ فقد ¼ وجدت½و¼ رأيت½و¼ علمت½: وهي] يقنيوثالثة منها لل [:قوله  )٣(
: مبعىن الظن متسكاً بقوله تعاىل¼ علمت½ كون "املنهل"للظن أيضاً، ويف ¼ رأيت½ كون "التسهيل"جوز يف 

 واعلمإخل، ... إن ظننتموهن:  أي]١٠: املمتحنة [ ﴾ فَِإنْ عِلمتموهن مؤِمناٍت فَلَا ترِجعوهن ِإلَى الْكُفَّاِر ﴿
¼ علمت½أنّ املراد باليقني االعتقاد اجلازم بقرينة مقابلة الظن سواء كان مطابقاً للواقع كما يستعمل فيه 

  هِإنهم يرونه بِعيداً ونرا ﴿: يف كليهما، حنو قوله تعاىل¼ رأيت½أو غري مطابق له كما يستعمل ¼ وجدت½و
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حـسبت  ½: مثـل ، )٣(¼ِخلْت½و¼ ظَننت½و)٢(¼حِسبت½فـ)١(بينهما؛ أما الثالثة اُألول   
إذا ¼ ظننـت ½و، ¼خلـت خالـداً قائمـاً     ½و، ¼ظننت بكـراً نائمـاً    ½و، ¼زيداً فاضالً 

¼ ظننـت زيـداً   ½: مثـل ، فعول الثاينَ مبعىن التهمة لَم يقتِض امل    )٤(كان من الظنة  
علمت ½: مثل، ¼وجدت½و¼ رأَيت½و¼ عِلمت½الثالثة الثانية فـ  وأما  ، اتهمته: أِي

قـد  ¼ علمت½و، ¼وجدت البيت رهيناً  ½و، ¼رأيت عمرواً فاضالً  ½ و ،¼زيداً أميناً 
                                                

  . وغريه"حاشية الشمة"فإنّ األول غري مطابق للواقع والثاين مطابق له،  ]٦: املعارج [﴾قَِريباً 
إخل، وإنما قدم أفعال الـشك     ... األفعال الثالثة الّيت يقصد ا اإلخبار بالشك      : أي] أما الثالثة األول   [:قوله  )١(

فإنّ مدلوهلا وهو الشك مقدم يف الوجود على مدلوهلا وهـو     على أفعال اليقني يف الذكر ليوافق الوضع الطبع؛         
  . بتغير"الكامل"اليقني، 

، وإنما عبر عن هذه األفعال بلفظ املاضـي دون املـضارع         بكسر السني وبفتحها لغتان   ] ¼حسبت½فـ [:قوله  )٢(
لّ أحد أعرف بأفعـال قلبـه   لتقدم املاضي على احلال واالستقبال، وإنما عبر بلفظ املتكلّم دون غريه؛ ألنّ ك     

  .من غريه، واملراد املادة دون خصوصية صيغة ما
نقل كـسرة اليـاء     ¼ مسعت½على زنة   ¼ خيلت½: ، وأصله ¼اخليلولة½بكسر اخلاء مشتق من     ] ¼خلت½و[: قوله  )٣(

بكـسر  ¼ أخـال ½، ومـضارعه  ¼خلـت ½: إىل اخلاء بعد حذف حركتها وسقطت الياء اللتقاء الـساكنني فـصار           
  .مزة وهي اللغة الفصحى، وبفتحها عند بين أسد على القياساهل

بكسر الظاء املعجمة مبعىن التهمة وقد جييء مبعىن اإليهام، والتهمة بضم التاء وفتح    ] من الظنة  [:قوله  )٤(
: يف قولـه تعـاىل  ¼ ظـنني ½ و،¼تـراث ½أبدلت الواو تـاًء كمـا يف      ¼ وهمة½: ، وأصله ¼اهلمزة½اهلاء على زنة    

مـا الـنيب   : يف قراءة، مأخوذ من الظنـة مبعـىن التهمـة أي     ]٢٤: التكوير  [﴾ِنٍنيظََغيِب بِ  هو علَى الْ   وما﴿
لـيس موضـع الظـن الـسيء، فـإنّ اإلتهـام أن جتعـل        : احلبيب يف اإلخبار عن الوحي والغيب مبتـهم أي       

مـا الـنيب الكـرمي يف    : أيمبعـىن البخـل،     ¼ الـضنة ½من  ¼ بضنني½: شخصاً موضع الظن السيء، ويف قراءة     
  . بتغير"الكامل"اإلخبار عن الغيب ببخيل، 



  
  

 

ن قـد يكـو   ¼ رأيـت ½و، )٢(عرفتـه : أي¼ علمت زيداً ½: حنو، ¼عرفت½مبعىن  )١(جييء
  .........................................:)٤(كقوله تعاىل)٣(¼أبصرت ½مبعىن

                                                
  يريد املصنف أن يذكر لألفعال املذكورة بعض معان ال تتعدى] إخل... قد جييء¼ علمت½و [:قوله  )١(

  أنّ هلـذه األفعـال معـاين أيـضاً ال تتعـدى باعتبارهـا إىل      واعلـم تلك األفعال باعتبارها إالّ إىل مفعول واحـد،        
، ¼ شـدم مـستغىن ½مبعـىن   ¼ وجـدت جـدة   ½، و ¼ شـدته من شگاف لب باالئ½مبعىن  ¼ علمت½: مفعول أصالً، حنو  

مبعـىن  ¼ حـسبت ½، و¼انـدوهگني شـدم  ½مبعـىن  ¼ وجـدت وجـداً  ½، و¼غصه كـردم  ½مبعىن  ¼ وجدت موجدة ½و
مبعـىن  ¼ خلـت ½، و¼هِزلـت ½و¼ مسنـت ½مبعـىن  ¼ زعمـت ½ذا محرة وبياض كـالربص، و : أي¼ صرت أحسب ½
، وإنما مل يذكر املصنف هذه املعاين؛ ألنّ مقصوده بيان معان تقرب من الظن واليقني ¼عرجت½و¼ تكربت½

كانت من قبيل اإلدراك فـإنّ املعـاين املـذكورة يف الكتـاب كـذلك، وليـست هـذه املعـاين مـن قبيـل                 : أي
!  مـع أنـه مـذكور يف الكتـاب    ليس من قبيل اإلدراك¼ أصبتها½مبعىن ¼ وجدت الضالّة ½إنّ  : اإلدراك، فإن قلت  

: فهو من قبيل اإلدراك وإنما اقتصر املصنف بقوله¼ أصبتها وأدركتها باحلاسة½: ¼وجدت الضالّة½: معىن: قلنا
يف بيان معناه اكتفاًء على قدر املطلوب وهو بيان تعديه إىل مفعول واحد وهو حاصـل ـذا القـدر      ¼ أصبتها½

  . بتغير"الكامل"من البيان، 
العرب : واملعرفة أي  أنه ال فرق بني العلم واملعرفة عند أهل العلمواعلممن املعرفة،   ] ¼عرفته½: أي [:قوله  )٢(

ــ   مبعـىن عنـدهم، إالّ أــم يفرقـون بينـهما لفظــاً     ¼ عرفـت أنّ زيــداً قائمـاً  ½و¼ علمـت أنّ زيــداً قائمـاً  ½معـىن، ف
بون به مفعوالً واحداً، والعلـم إلدراك يتعلّـق بـنفس    فيستعملون املعرفة إلدراك يتعلّق بنفس الشيء وهلذا ينص     

الشيء وصفته كليهما وهلذا ينصبون به مفعولني، وقد يستعملون العلم إلدراك نفس الشيء ومثال الكتاب من 
  . بزيادة"الكامل"، ¼عرفته½: هذا القبيل ولذا فسره املصنف بقوله

من اإلبصار مبعىن استعمال البصر، وهو وإن كان من أفعال اجلـوارح ولكنـه ملّـا       ] ¼أبصرت½مبعىن   [:قوله  )٣(
  .¼علمت½استلزم اإلدراك قرب بـ

 ]١٠٢: الـصافات   [ ﴾فَانظُر ماذَا ترى   ﴿: الخيفى أنّ كون قوله تعاىل    ] إخل: ... كقوله تعاىل  [:قوله  )٤(
يدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصالة والسالم مل يأمر من هذا القبيل نظراً فإنه ليس من رؤية البصر؛ ألنّ س

ابنه سيدنا إمساعيل على نبينا وعليه الصالة والـسالم برؤيـة شـيء، وال مـن رؤيـة القلـب؛ ألنـه يطلـب                   
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ــاذَا ﴿ م ــانظُر ــرى﴾)١(فَ ــصافات[ت ــىن  ¼ وجــدت½ و،]١٠٢: ال ــون مبع ــد يك ق
مـن هـذه    )٤(؛ فـإنَّ كـلّ واحـد      )٣(أصبتها: أي)٢(¼وجدت الضالّة ½: مثل، ¼أصبت½

                                                
مفعولني على قراءة الفتح وثالثة على قراءة الضم، بل هو للرأي الّذي هو االعتقـاد واملـشاورة كـذا يف            

فتأمل حتى ال يزلّك الـوهم عـن   . همن الرأي ا ¼ ماذا ترى ½: "تفسري اجلاللني "ة، ويف   كتب وجوه القراء  
 أيـضاً لـيس مـن نظـر البـصر؛ ألنـه مل يـأمره بنظـره          ]١٠٢: الـصافات   [﴾فَانظُر﴿: املرام، وقوله تعاىل  

: ورأيـت قـد يكـون مبعـىن أبـصرت، حنـو         : "مبعىن تأمل فيه، ويف نسخة    " نظر يف األمر  "بالبصر بل من    
 ]١٠٢: الـصافات  [  ﴾فَـانظُر مـاذَا تـرى    ﴿: ، وقد يكون مبعىن تفكّـرت كقولـه تعـاىل    ¼رأيت اهلالل ½

ـذا املقـام تأمـل،    ¼ تفكّـرت ½مبعـىن  ¼ رأيـت ½وفيه أنّ التمثيل وإن كان صحيحاً لكنه ال يناسب بيـان      
  . بتغير"الكامل"

اسـم اإلشـارة،    ¼ ذا½اسـتفهامية و  ¼ مـا ½أن يكـون    : جـوه يستعمل على و  ¼ ماذا½ أنّ   اعلم] إخل... ماذا [:قوله  )١(
ئالن املرأ ماذا   التس½: موصولة، حنو ¼ ذا½هامية و استف¼ ما½، وأن يكون    ¼ماذا الوقوف ½ و ¼ماذا التواين ½: حنو

زائـدة،  ¼ ذا½اسـتفهامية و ¼ مـا ½، وأن يكـون  ¼ملـاذا جئـت  ½: وأن يكون اموع استفهاميا، حنـو ،  ¼حياول
  ."الكامل"، ويصح يف اآلية الكرمية الوجوه األربعة، ¼عتماذا صن½: حنو

  .¼ضوالّ½وهو الشيء املبحوث عنه، تستعمل للمذكّر واملؤنث، ومجعها ¼ ضالّ½تأنيث ] الضالّة [:قوله  )٢(
  .، ومعىن اإلدراك باحلاسة داخل فيه كما مر"يافنت"من اإلصابة مبعىن ] أصبتها [:قوله  )٣(
الفاء فيـه ال خيلـو إمـا أن تكـون جزائيـة أو عاطفـة أو تفـصيلية أو           : إن قلت ] إخل...  واحد فإنّ كلّ  [:قوله  )٤(

تعليلية وال يصح شيء منها هاهنا أمـا األول فلعـدم الـشرط قبلـه حتـى يكـون جـزاًء لـه، وأمـا الثـاين فلفقـد               
ال قبله حتى يكـون تفـصيالً لـه،    املعطوف عليه قبله حتى يكون معطوفاً عليه، وأما الثالث فلعدم سبق اإلمج  

هـي للتعليـل والـدعوى وإن مل يكـن     : قلنـا ! وأما الرابع فلعدم مضي الدعوى قبله حتى يكون علّة ودلـيالً لـه            
مذكوراً قبله صراحة لكنه مذكور داللة فإنه يفهم من األمثلة املذكورة فيما سبق أنّ كلّ واحد مـن املعـاين             

إنّ كــلّ : يتعــدى إىل مفعــول واحــد وهــو الــدعوى فأشــار املــصنف بقولــه املــذكورة لألفعــال املــذكورة 
إخل إىل الصغرى، والكربى حمذوف وهي أنّ كلّ معىن ال يقتضي إالّ متعلّقاً واحداً ال يتعـدى إالّ إىل   ...واحد

  . ملخصاً"الكامل"إخل نتيجة، ... فال يتعدى: مفعول واحد، وقوله



  
  

 

ــول واحــد    ــدى إالّ إىل مفع ــال يتع ــاً واحــداً ف ــضي إالّ متعلَّق ــاين ال يقت ، املع
؛ فهـو   )٢(¼زعمـت اهللا غفـوراً    ½: مثـل  ¼زعمـت ½هـو   )١(ينهماوالواحد املشترك ب  

ويف هذه األفعال ال جيـوز      ،  فهو للشك  )٣(¼زعمت الشيطان شكوراً  ½و، لليقني
؛ ألنهمـا كاسـم واحـد؛ ألنّ مـضموما معـاً            )٥(على أحد املفعولني  )٤(االقتصار

                                                
  .، إالّ أنه أكثر استعماالً يف األول منه يف الثاين واليقنييقني والظنبني ال: أي] بينهما [:قوله  )١(
إذ من شأنه تعاىل ستر السيئات للعباد برمحتـه، أو مـن   ¼ ستر½مبعىن ¼ غفر½بالفتح مأخوذ من  ] غفوراً [:قوله  )٢(

يمحو اللّه ما يشاُء ﴿: فإنه سبحانه تعاىل ميحو ما يشاء من ذنوب العباد، كما قال تعاىل¼ حمى½مبعىن ¼ غفر½
ثِْبتيهة والثـاين   ¼الغفّار½و¼ الغافر½ ومنه   ]٣٩: الرعد  [ ﴾ ول صفة مـشبواألمساء الثالثة مترادفة إالّ أنّ األو ،

  ."الكامل"اسم فاعل والثالث اسم مبالغة، 
واملـراد هاهنـا املعـىن     )يء حقـري قبول كننده ش(: ، والثاين)بسيار شكر گزار  (: له معنيان، األول  ] شكوراً [:قوله  )٣(

أنين خلت الشيطان أنه يرضى عن اإلنسان بارتكابه الصغائر ولكنه ليس كذلك فإنه يرضى منه إن            : الثاين، واملعىن 
  ."الكامل"ارتكب أكرب الكبائر، أعاذنا اهللا تعاىل إيانا ومجيع املسلمني من شره وشرذمته، 

 االقتصار حذف شيء بدون القرينة الدالّـة عليـه، أمـا احلـذف مـع القرينـة         ]إخل... الجيوز االقتصار  [:قوله  )٤(
أصلهما مبتدأ وخرب وقد جاز حذف أحدمها فلم مل ¼ علمت½إنّ مفعويل باب : ، فإن قلت  ¼اختصاراً½فيسمى  

: أيإنّ كال املفعولني مبرتلة اسم واحد؛ ألنّ املفعول يف احلقيقة هـو مـضموما          : جيز يف هذا الباب؟ قلنا    
مصدر الثاين املضاف إىل األول، فلو حذف أحدمها كان كحذف بعض أجزاء الكلمة وال جيوز ذلك كما         

والَ يحـسبن الَّـِذين    ﴿: سيجيء يف الكتاب، أما عند قيام القرينة فقد جاز حذفه ولو علـى قلّـة كقولـه تعـاىل          
          خ ـوِلِه هِمـن فَـض اللّه ماها آتلُونَ ِبمخبي     ـمـراً لَّهل هاهنـا وهـو      ]١٨٠: آل عمـران    [ ﴾يفـإنّ املفعـول األو 

  .¼يبخلون½حمذوف لقرينة ¼ خبلهم½
¼ أعطيـت ½وكذا ال جيوز حذف كال املفعولني أيضاً اقتـصاراً، خبـالف بـاب        ] على أحد املفعولني   [:قوله  )٥(

، أمـا اختـصاراً أي   ¼ي ويكـسو فالن يعط½: فإنه جيوز االقتصار على أحد مفعوليه وكذا حذف كليهما، حنو     
: الفـتح  [ ﴾ ظَننتم ظَن الـسوءِ    ﴿: معاً عند قيام القرينة فجائز، حنو قوله تعاىل       ¼ علمت½حذف مفعويل باب    
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 املفعـول الثـاين املـضاف إىل املفعـول    )١(وهو مـصدر  ، مفعول به يف احلقيقة   
؛ فلــو حــذف ¼علمـت فــضل زيـد  ½: ¼علمــت زيـداً فاضــالً ½األول؛ إذ معـىن  

وإذا توســطت هــذه ، أحــدمها كــان كحــذف بعــض أجــزاء الكلمــة الواحــدة
زيـد  ½: مثـل ، )٤(عملـها )٣( إبطـال  أو تـأخرت عنـهما جـاز      ، )٢(األفعال بني مفعوليها  

  .......................................،¼زيداً ظننت قائماً½و، ¼ظننت قائم
                                                

ظننتم انقالب الرسول واملؤمنني إىل أهليهم منتفياً أبداً ظن السوء، فحـذف املفعـول األول وهـو               :  أي ]١٢
بـلْ ظَننـتم أَن لَّـن     ﴿: بقرينة ما قبلـه مـن قولـه تعـاىل        ¼ إخل... منتفياً½لثاين وهو   وا¼ إخل... انقالب الرسول ½

مفعـول   ]١٢: الفـتح  [  ﴾ظَن السوِء﴿: ، وقوله ]١٢: الفتح  [ ﴾ ينقَِلب الرسولُ والْمؤِمنونَ ِإلَى أَهِليِهم أَبداً     
  . ملخصاً"الكامل"مطلق للنوع، 

الطريـق إذا   بيان لطريق أخذ مضمون املفعولني، وميكـن أخـذ املـضمون ـذا            ] إخل... وهو مصدر  [:قوله  )١(
¼ مت هذا زيداًعل½: كان الثاين مشتقا، أما إذا كان غري مشتق فيجعل مصدراً بإحلاق الياء والتاء بآخره، حنو

  .¼ة هذاعلمت زيدي½: معناه
أو ¼ ضـرب أحـسب زيـد   ½: ا توسطت بني الفعل والفاعل حنـو إنما قيد بذلك؛ ألا إذ] بني مفعوليها  [:قوله  )٢(

إنّ زيـداً  ½: وخربهـا، حنـو   ¼ إنّ½، أو بـني اسـم       ¼لست مبكرم أحسب زيـداً    ½: بني اسم الفاعل ومعموله حنو    
، أو بــني املعطــوف عليــه ¼ســوف أحــسب يقــوم زيــد½: ومــدخوهلا حنــو¼ ســوف½أو بــني ¼ أحــسب قــائم

وجب إبطال عملها، وإنما اقتصر املصنف على بيـان صـور        ¼ وجاءين زيد أحسب وعمر   ½: واملعطوف حنو 
  ."الكامل"جواز إبطال العمل لكثرة دوراا يف كالم العرب، 

جاز إبطال عمل أفعال القلوب يف كلتا الصورتني، وجاز عـدم اإلبطـال أيـضاً، أمـا               : أي] جاز إبطال  [:قوله  )٣(
عمول، وأما جواز عـدم اإلبطـال فلكـون الفعـل أصـالً يف      جواز اإلبطال فلضعف العامل بتوسط وتأخر يف امل       

  ."الكامل"العمل فصح اإلعمال، فاإلبطال باعتبار الضعف واإلعمال باعتبار األصالة، 
  زيد½و¼ زيد ظننت قائم½ أنّ اإلبطال إذا كان لفظاً ومعنى يقع هذه األفعال ظرفاً فـاعلم] إبطال عملها [:قوله  )٤(
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ــت ½و ــائم ظنن ــد ق ــداً قا½و، ¼زي ــت زي ــاً ظنن ــذ ¼ئم ــا حينئ ــا وإبطالُه  ؛ فإعمالُه
ا وإبطاهلـ  ،)٢(إنّ إعمالَها أوىل على تقدير التوسط     ½: وقال بعضهم ، )١(متساويان

¼ رأيــت½ و¼علمـت ½يف أول )٤(وإذا زيــدت اهلمـزة ، )٣(¼أوىل علـى تقـدير التـأخر   
، ¼أعلمــت زيــداً عمــرواً فاضــالً ½: حنــو، صــارا متعــديني إىل ثالثــة مفاعيــلَ 

فيهما بسبب اهلمزة مفعـولٌ آخـر؛ ألنَّ     ؛ فـِزيد ¼ت عمرواً خالداً عاِلماً   أرأي½و
محلـت زيـداً علـى أن يعلـم عمـرواً           ½: اهلمزة للتصيري؛ فمعىن املثـال األول     

، ¼محلت عمـرواً علـى أن يعلـم خالـداً عاِلمـاً        ½: ومعىن املثال الثاين  ¼ فاضالً
مسموع مـن العـرب     )٦(وهذا، خمصوص ذين الفعلني دون أخواما    )٥(وذلك

                                                
  ."الكامل"حملّ من اإلعراب، ¼ زيد قائم½، وال يكون جلملة ¼يد قائم يف ظنيز½مبعىن ¼ قائم ظننت

  .ووجه التساوي ما قدمنا من اعتبارين على التساوي] متساويان [:قوله  )١(
  ووجه أولوية اإلعمال على هذا التقدير أنّ اعتبار األصالة يف العمل كان مفيداً] على تقدير التوسط [:قوله  )٢(

  .مال وقد انضم بذلك اعتبار تقدم أحد املفعولني فأفاد جمموع االعتبارين أولوية اإلعمالجلواز اإلع
ووجه أولوية اإلبطال على هذا التقدير أن التأخر عن املفعول الواحد كان موجباً       ] على تقدير التأخر   [:قوله  )٣(

  .دة الضعف املفيدة ألولوية اإلبطالوالتأخر عن كال املفعولني يوجب زيا ولذا جاز اإلبطال أيضاً للضعف
إخل، وال يـصريان متعـديني إىل       ... مهزة اإلفعال ال مهزة االستفهام    : أي] إخل... وإذا زيدت اهلمزة   [:قوله  )٤(

بتعديتـه إىل  ¼ علّمتـك انطـالق زيـد   ½: بل يقـال ¼ علّمتك زيداً منطلقاً½: ثالثة مفاعيل بتضعيف العني فال يقال  
  .املفعولني

  .¼رأيت½و¼ علمت½ازدياد مفعول على اثنني بزيادة اهلمزة يف أول : أي] وذلك [:هقول  )٥(
متعديني إىل ثالثة مفاعيل بزيادة اهلمزة يف أوهلما مـسموع مـن            ¼ رأيت½و¼ علمت½جعل  : أي] وهذا [:قوله  )٦(

  .العرب فال يقاس عليهما الغري
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 ١١٢  

قياسـاً علـى   )١(خالفاً لألخفش؛ فإنه أجاز زيادة اهلمزة يف مجيـع هـذه األفعـال          
أظننت وأحـسبت وأخلـت وأوجـدت وأزعمـت         ½: حنو¼ أرأيت½و¼ أعلمت½

أيضاً تتعـدى إىل ثالثـة      ¼ خبر½و¼ أَخبر½و¼ نبأَ½و)٢(¼أَنبأَ½و، ¼زيداً عمرواً فاضالً  
ه ال جيوز حذف املفعول األول من املفاعيـل الثالثـة لكـن             اعلم أن ، مفاعيل

أحدمها بدون اآلخـر  )٣(وال جيوز حذف، جيوز حذف املفعولني األخريين معاً 
كما مر.  

                                                
ألما مقيس عليهما فإن مل يستثن يلزم قيـاس     ¼ ترأي½و¼ علمت½سوى  : أي] يف مجيع هذه األفعال    [:قوله  )١(

  .الشيء على نفسه
 أنّ هذه األفعال األربعة ليست مبتعدية إىل ثالثة مفاعيل باعتبار معناها الوضعي           اعلم] إخل... ¼أنبأ½و [:قوله  )٢(

  .¼أعلم½بل باعتبار تضمنها معىن اإلعالم ملتحقة بـ
أنّ يف حذف املفعول من مفاعيـل الفعـل املتعـدي إىل ثالثـة مفاعيـل              اعلم] إخل... ال جيوز حذف   [:قوله  )٣(

جيوز حذف املفعول األول بشرط ذكـر الثـاين والثالـث وجيـوز العكـس، وهـذا هـو               : أربعةَ مذاهب األول  
أنه ال جيوز حذف شيء من تلك : مذهب اجلمهور ومنهم ابن كيسان واملربد ورجحه ابن املالك، والثاين         

جيب ذكر الثالثة معاً، وهو مذهب سيبويه واختاره ابن الباذش وابن طاهر وابـن خـروف وابـن          املفاعيل بل   
أنه جيوز حذف األول بشرط ذكر األخريين وال جيوز العكس وال حذف الثالثة معاً وال           : عصفور، والثالث 

 األخرييـن  أنه الجيوز حذف األول وجيوز حذف    :  والرابع ، وهو مذهب الشلوبني،   حذف أحد من األخريين   
 "الكامـل "معاً دون أحدمها بدون اآلخر، وهو مذهب اجلرمي واختاره ابن القواس وذكـره هاهنـا الـشارح،           

  .ملخصاً

زم قياس ألما مقيس عليهما فإن مل يستثن يل ¼ رأيت½و¼ علمت½سوى  : أي] يف مجيع هذه األفعال    [:قوله  )١(
  .الشيء على نفسه

 أنّ هذه األفعال األربعة ليست مبتعدية إىل ثالثة مفاعيل باعتبار معناها الوضعي اعلم] إخل... ¼أنبأ½و [:قوله  )٢(
  .¼أعلم½بل باعتبار تضمنها معىن اإلعالم ملتحقة بـ

تعـدي إىل ثالثـة مفاعيـل     أنّ يف حذف املفعول من مفاعيل الفعـل امل      اعلم] إخل... ال جيوز حذف   [:قوله  )٣(
جيوز حذف املفعول األول بشرط ذكر الثـاين والثالـث وجيـوز العكـس، وهـذا هـو            : أربعةَ مذاهب األول  

أنه ال جيوز حذف شيء من تلك : مذهب اجلمهور ومنهم ابن كيسان واملربد ورجحه ابن املالك، والثاين
 واختاره ابن الباذش وابن طاهر وابن خـروف وابـن   املفاعيل بل جيب ذكر الثالثة معاً، وهو مذهب سيبويه      

أنه جيوز حذف األول بشرط ذكر األخريين وال جيوز العكس وال حذف الثالثة معاً وال : عصفور، والثالث
أنه الجيوز حذف األول وجيوز حذف األخريين   :  والرابع ، وهو مذهب الشلوبني،   حذف أحد من األخريين   

 "الكامـل " وهو مذهب اجلرمي واختاره ابن القواس وذكره هاهنـا الـشارح،    معاً دون أحدمها بدون اآلخر،    
 .ملخصاً



  
  

 

 

)١( 
ماضــياًً كــان أو ، )٣(مطلقــاً ســواء كــان الزمــاً أو متعــدياً )٢(الفعــل: األول منــها

  .....................................)٥(كلّ فعل ، أمراً كان أو ياً ، )٤(مضارعاً
                                                

إنما أخرها عنها لكوا قليلة ملّا فرغ من العوامل السماعية شرع يف القياسية، و       ] إخل... أما القياسية  [:قوله  )١(
وهلـم  ¼ كـرم ½و¼ ضـرب ½و¼ نـصر ½: بالنسبة إليها، والعامل القياسي ما اليتعين لكثرته إالّ مبفهوم كلي، حنو        

جرا فإنها ال حتصى ولكنها تنظم يف سلك املفهوم الكلي بأنّ كلّ كلمة تـدلّ علـى معـىن يف نفـسها مقتـرن             
 البواقي من العوامل القياسية، وملّا كان الفعل أقوى من البواقي يف العمل ومناسـباً  بأحد األزمنة الثالثة، وكذا   

  .إخل... الفعل: األول منها: ألفعال القلوب يف الفعلية ونصب املفعول قدمه على البواقي وقال
ربعـة أقـسام بـين    وهوكلمة دلّت على معىن يف نفسها مقترن بأحد األزمنة الثالثـة وهـو علـى أ     ] الفعل [:قوله  )٢(

  .إخل... ماضياً كان أو مضارعاً: تفصيلها الشارح بقوله
¼ جلس زيد½: الفعل الالزم ما يتم بفاعله من غري توقّف تعقّله على املفعول به، حنو] الزماً أو متعدياً [:قوله  )٣(

  .¼ضرب زيد بكراً½: وواملتعدي ماال يكون كذلك، حن
، ¼نـصر ½: فعـل دلّ علـى زمـان قبـل زمانـك، حنـو            : الفعـل املاضـي   ] اًماضياً كـان أو مـضارع      [:قوله  )٤(

حقيقة يف احلال جماز يف االستقبال عند ابـن طـراوة    ، وهو   ¼نأيت½فعل أشبه بأحد حروف     : واملضارع
وهو أقوى؛ ألنه إذا خال من القرائن مل حيمل إالّ على احلال وال يصرف إىل االستقبال إالّ لقرينة وهذا              

: ة وااز، وبالعكس وقائله الزجاج، وقيل هو حقيقـة يف احلـال واالسـتقبال، واألمـر              هو شأن احلقيق  
وهذا يشمل األمر احلاضر والغائب واهول مجيعاً فإنّ بواسطة الالم أو بغريها، صيغة يطلب ا الفعل 

الفعل من فعل يدلّ على طلب ترك : ، والنهي"املطول"كلّ ذلك أمر حقيقة يف اصطالح النحاة كما يف   
  . وغريه ملخصاً"الرضي"، ¼ال½الفاعل بواسطة 

وفعل يلحقها  إنّ من أفضلهم كان زيداً،: يستثىن منه فعل ال يعمل لكونه زائداً، حنو] إخل... كلّ فعل [:قوله  )٥(
أويل مصدرية بت: فيهما كافّة، وقيل¼ ما½على أن يكون ¼ قلّما½و¼ طاملا½: الكافّة فتكفّه عن العمل، حنو¼ ما½

  املصدر مع ما بعدها، وال حاجة إىل االستثناء على هذا التقدير؛ ألنّ املوصول احلريفّ مع ما بعدها يكون
Å         
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 ١١٤  

وأما إذا كان متعدياً فينصب     ، ¼ضرب زيد ½و، ¼قام زيد ½:  حنو ،)١(يرفع الفاعل 
علـى  )٣(وال جيوز تقـدمي الفاعـل     ، ¼يد عمرواً ضرب ز ½: مثل، )٢(املفعول به أيضاً  

وال جيــوز حــذف  ، )٤(الفعــل خبــالف املفعــول؛ فــإنَّ تقدميــه عليــه جــائز      
: والثـاين  .¼ضـرب زيـد   ½: حنـو ، )٦(خبالف املفعول؛ فإنَّ حذفـه جـائز      )٥(الفاعل

                                                
  ."الكامل"، ¼قل½و¼ طال½مرفوعاً حمال بـ

ما أسند إليه الفعل أو شبهه على جهة قيامه به وقدم عليه، ورفع الفعل إياه : الفاعل] يرفع الفاعل [:قوله  )١(
 يف املعـرب حنـو      ¼ضرب موسى ½: أو تقديراً، حنو  ¼ قام زيد ½: ا لفظاً، حنو  يكون إم كفـى  ½: ، أو حمال
فإنّ اسم اجلاللة فيه جمرور لفظاً بالباء ومرفوع حمال بالفاعلية على قول من ال خيصص اإلعراب ¼ باهللا

، وقـد يقـال إنـه مرفـوع     احمللّي باملبين وهو قول األكثر أما على قول من خيصصه به فمرفوع تقـديراً          
  ."الكامل"، ¼قام هذا½: معنى، أو يف املبين، حنو

املفعول به بال واسطة حرف اجلر؛ إذ ال يشترط لنصب غريه مـن املفاعيـل           : أي]  أيضاً  به املفعول [:قوله  )٢(
  .وال للمفعول به بواسطة احلرف كون الفعل متعدياً

 اجلمهور، وكذا تقدمي مفعول مـا مل يـسم فاعلـه، ولـذا شـنع علـى       عند: أي] الجيوز تقدمي الفاعل   [:قوله  )٣(
كُـلُّ أُولــِئك كَـانَ عنـه      ﴿: يف قوله تعـاىل   ¼ مسئوالً½مفعول ما مل يسم فاعله لـ     ¼ عنه½الزخمشري حيث جعل    

  وميكن أن جياب عنه أنّ قوله مبين علـى مـذهب الكوفيـة وتقـدمي الفاعـل جـائز        ]٣٦: اإلسراء  [﴾مسؤوالً  
  .، بتغير"الكامل"عندهم، 

: والشرط حنو¼ من ضربت½: وإذا كان املفعول به مشتمالً على ماله صدر الكالم كاالستفهام حنو   ] جائز [:قوله  )٤(
 وجـب تقدميـه، وإذا    ]٩: الـضحى   [﴾فَأَما الْيِتيم فَلَا تقْهر      ﴿: وفائها حنو ¼ أما½أو واقعاً بني    ¼ من تكرم يكرمك  ½

  . بتغير"الكامل"وجب تأخريه، ¼ اضربن زيداً½: ع النون للتأكيد حنوكان عامله م
مـسنداً إليـه يتوقّـف عليـه وجـود      : من غري ساد مسده لكونـه عمـدة أي  : أي] الجيوز حذف الفاعل   [:قوله  )٥(

  .الكالم، تأمل
  .أمراً زائداً اليتوقّف وجود الكالم عليه: لكونه فضلة أي] فإنّ حذفه جائز [:قوله  )٦(



  
  

 

 

وإنمـا مسـي مـصدراً؛ لـصدور        ، )٣(اشتق منه الفعل  )٢(وهو اسم حدث  )١(املصدر
إنَّ املصدر أصل والفعلَ فرع؛     : )٤(قال البصريون .  حمال له  الفعل عنه فيكون  
  .......................................................)٥( الستقالله بنفسه

                                                
  الرجوع إىل األهل والوطن،: أي¼ طواف الصدر½ومنه "  صدورئ جا: "هو يف اللغة] املصدر [:قوله  )١(

مبعىن اهلاللة مما يدلّ على احلدث ¼ ده½و¼ دك½: اسم حدث اشتق منه األفعال، فخرج حنو: ويف االصطالح
لكونه فرعاً عليـه يف اإلعـالل والزمـاً    ، وإنما أخره عن الفعل      ¼اسم مصدر ½وال يشتق منه األفعال فإنه يسمى       

  . وغريه ملخصاً"الشمة"وتابعاً له فإنّ الفرع والتابع مؤخران عن األصل واملتبوع، 
¼ الـضرب ½املـراد باحلـدث هـو املعـىن القـائم بـالغري سـواء صـدر مـن ذلـك الغـري كــ            ] اسم حـدث   [:قوله  )٢(

؛ ألنّ احلـدث هـو املعـىن كمـا عرفـت            "سـم حـدث   ا: "، وإنمـا قـال    ¼القصر½و¼ الطول½أو ال كـ  ¼ املشي½و
  . ال نفس احلدث واملعىن،واملصدر يف االصطالح هو اللفظ الدالّ على احلدث واملعىن

كون اللفظـني متناسـبني يف املعـىن    : االشتقاق يف اللغة مبعىن االستخراج، ويف االصطالح] اشتق منه الفعل  [:قوله  )٣(
    ب أو يف األكثر مـع تقـارب املخـرج يف البـواقي، حنـو         ومتشاركني يف مجيع احلروف األصليباً أو غري مرتة مرت :

ــ  ¼ االشتقاق الصغري ½فاألول يسمى بـ  ¼ نعق ونهق ½و¼ جبذَ وجذْب ½و¼ ضرب وضرب ½ ¼ االشـتقاق الكـبري   ½والثاين ب
أن : اشتقاق الفعل منه، والثـاين : ول أنّ املعترب عندهم يف املصدر األمران، األواعلم، ¼االشتقاق األكرب ½والثالث بـ 

من املصادر الـصناعية  ¼ قادرية½و¼ عاملية½يقع تأكيداً للفعل أو بياناً لنوعه أو عدده، فما فقد فيه هذان األمران مثل     
  . بتغير"الكامل"اليكون مصدراً يف اصطالحهم، ¼ ويالً له½أو¼ وحياً له½: واجلعلية أو فقد االشتقاق فقط، حنو

¼ قبـة اإلسـالم  ½  وتسمى "البصرة"مجع البصري بكسر الباء منسوب إىل بلدة        ] إخل... قال البصريون  [:قوله  )٤(
القياس فتح الباء إالّ أنه كسرت للفرق بينه ، و¼موتكفة½و¼ تدمر½ري، وبصيغة التصغ¼ بصرية½و¼ خزانة العرب½و

مبعـىن احلجـارة الـصغرية،    " البصرة"نسوب إىل ، أو بينه وبني امل    "احلجاز":  أي "البصر"وبني املنسوب إىل    
، "املغـين " علـى  "حاشـية األمـري  "فكسر الباء للفرق والفتح على القياس، وجيوز الضم على السماع كـذا يف          

  . بتغير"الكامل"اخلليل، وسيبويه، واألخفش ومتبعوهم، : ومن النحاة البصريني
   املصدر، حاصله أنّ املصدر اسم واالسم مستقلّ بنفسه يفتعليل ألصالة] إخل... الستقالله بنفسه [:قوله  )٥(
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خبالف الفعل؛ فإنه غري مستقلٍّ بنفـسه وحمتـاج      ، )١(وعدم احتياجه إىل الفعل   
إنَّ الفعــل أصــل واملـصدر فــرع؛ إلعــالل  : )٣(وقــال الكوفيـون ، )٢(إىل االسـم 

؛ أُِعـلَّ   ¼قـاوم قوامـاً   ½و، ¼قـام قيامـاً   ½: حنو، بإعالله وِصحِته بصحته  )٤(املصدر
؛ لـصحة  ¼قواماً½وصح  ، ¼قام½بقلب الواو فيه ياًء؛ لقلب الواو ألفاً يف         ¼ قياماً½

                                                
 مـستقلّ يف إفـادة املعـىن وحمتـاج فيهـا إىل االسـم       إفادة معناه غري حمتاج إىل الفعل خبالف الفعل فإنـه غـري        

ن أصالً بالنسبة إىل الغري املستغين، ومن دالئلهم على أصالة فاالسم مستغن والفعل غري مستقلّ واملسغين يكو
احلدث والزمان والنسبة إىل : صدر أنّ مفهوم املصدر شيء واحد وهو احلدث ومفهوم الفعل ثالثة أشياءامل

فاعل ما معين، والواحد أصل بالنسبة إىل الثالثة، ومنها أنّ الفعل لوكان مشتقا منـه واملـصدر مـشتقا لكـان                
 وإذ ليس فليس بـل األمـر علـى العكـس،     زيادة يف مدلول املصدر بالنسبة إىل الفعل كما هو شأن املشتقّات 

  . ملخصاً"الكامل"وإنما اقتصر الشارح على بيان الدليل األول ألنه يدلّ على أصالة املصدر مطلقاً، 
  .عطف تفسري¼ استقالله½: عطف على قوله] وعدم احتياجه إىل الفعل [:قوله  )١(
  .عطف تفسري¼ بنفسهغري مستقلّ ½: عطف على قوله] وحمتاج إىل االسم [:قوله  )٢(
املـربد، والكـسائي، والفـراء،    : ، ومن حنـاة الكوفـة   "كوفة"مجع كويفّ منسوب إىل بلدة      ] الكوفيون [:قوله  )٣(

  .وثعلب، ومتبعوهم
تعليل ألصالة الفعل بالنسبة إىل املـصدر، حاصـله أنّ إعـالل املـصدر     ] إخل... إلعالل املصدر  [:قوله  )٤(

، وإذا ¼قام قياماً½: يعلّ يف املصدر إذا أعلّ يف الفعل، حنو: وداً وعدماً أيموقوف على إعالل الفعل وج
، ¼قـام ½لوجود اإلعـالل يف  ¼ قياماً½، حيث أعلّ ¼قاوم قواماً ½: مل يعلّ يف الفعل ال يعلّ يف املصدر، حنو        

ل املـصدر  ال نـسلّم أنّ إعـال  : ، وجواب هذا عدم التـسليم أي    ¼قاوم½لعدم اإلعالل يف    ¼ قواماً½ومل يعلّ   
ومل ¼ اخشوشن½مع عدم اإلعالل يف   ¼ اخشيشان½يتوقّف على إعالل الفعل وجوداً وعدماً؛ ألنه قد أعلّ          

فلـدفع التبـاس مـصدر املزيـد     ¼ قوامـاً ½، أمـا عـدم اإلعـالل يف     ¼رمى½مع وجود اإلعالل يف     ¼ رمي½يعلّ  
، ¼نصر½الّذي هو مصدر ¼ قياماً½تبس بـالّذي هو مصدر املفاعلة الل¼ قواماً½مبصدر ارد فإنه لو أعلّ 

  . ملخصاً"الكامل"



  
  

 

 

ودليل ، )١(وال شك أنَّ دليل البصريني يدلّ على أصالة املصدر مطلقاً      ، ¼قاوم½
ولـو  ، مطلقاًالكوفيني يدلّ على أصالة الفعل يف اإلعالل؛ فال تلزم منه أصالته            

متكلّمـاً  ¼ أُكْـِرم ½باليـاء و  ¼ يِعد½)٢(يكونكان هذا القدر يقتضي األصالة يلزم أن        
يعمـل  )٣(اعلـم أنَّ املـصدر     . وال قائل به أحد    ،باهلمزة أصالً وباقي األمثلة فرعاً    

أعجـبين قيـام   ½: مثـل ، ؛ فإن كان فعله الزمـاً فريفـع الفاعـل فقـط    )٤(عمل فعله 
                                                

بدون قيد االشتقاق أو اإلعالل، خبالف دليل الكـوفيني فإنـه يـدلّ          : أي] ًعلى أصالة املصدر مطلقا    [:قوله  )١(
  .على أصالة الفعل يف اإلعالل فقط على أنك قد عرفت اجلواب عنه

حبذف الواو لوقوعها بني الياء املفتوحة والكسرة الالزمة مثّ    ¼ يعد ½ألنه أعلّ ] إخل... يلزم أن يكون   [:قوله  )٢(
أعلّ سائر نظائره من الصيغ املضارعة املعروفة طرداً للباب ال لوجود علّـة اإلعـالل يف النظـائر، وكـذا أعـلّ             

اب حبذف اهلمزة الجتماع اهلمزتني على خالف القياس مثّ حذف اهلمزة من سائر نظائره طـرداً للبـ    ¼ أكرم½
أصـلني بالنـسبة إىل   ¼ أكرم½و¼ يعد½مع أنه مل جيتمع فيها اهلمزتان، فلوكان هذا القدر يقتضي األصالة لكان          

  .نظائرمها وال قائل به أحد
معـرف بـالالم وغـري املعـرف بـالالم وكالمهـا            :  أنّ املصدر نوعان   اعلم] إخل... اعلم أنّ املصدر   [:قوله  )٣(

ل منهما كثري الوقوع عامالً والثاين قليليستعمالن عاملني إالّ أنّ األو.  
املاضـي واحلـال واالسـتقبال    : فعله الّذي اشـتق منـه وهـو علـى ثالثـة أقـسام         : أي] يعمل عمل فعله   [:قوله  )٤(

فالفعل املقدر يف املصدر إما مبعىن املاضي أو احلـال أو االسـتقبال   ¼ أن مع الفعل½واملصدر يكون مؤوالً بـ 
، ¼أعجبين ضرب زيد غـداً   ½و¼ أعجبين ضرب زيد اآلن   ½و¼ أعجبين ضرب زيد أمس   ½: حنوفيعمل مثل ذلك،    

وملّا كان عمل املصدر للمناسبة االشتقاقية غري خمتص بأحد األزمنة الثالثـة مل يـشترط لعملـه كونـه مبعـىن       
ما وفعلـهما إمـا   أحد األزمنة دون غريه، خبالف امسي الفاعل واملفعول فإنّ عملهما للمناسبة الوزنيـة لفعلـه        

مبعىن احلال أو االستقبال فاشترط لعملهما كوما إما مبعىن احلال أو مبعىن االستقبال، وسيعود إليك ذكره          
أن ال يكون مفعوالً مطلقاً للتأكيد أو العدد أمـا  :  أنّ املصدر يعمل عمل فعله بشرائط منها      واعلمفيما يأيت،   
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أعجـبين  ½: حنـو ، ياً فريفـع الفاعـل وينـصب املفعـول        وإن كـان متعـد    ، ¼زيد
، يف املثالني جمرور لفظاً؛ إلضافة املصدر إليه      )١(¼زيد½؛ فـ ¼ضرب زيد عمرواً  

يكــون أن : أحـدها : علـى مخــسة أنـواع  )٣(وهـو ، ؛ ألنـه فاعــل )٢(مرفـوع معـىن  
أن :  وثانيهـا ،كاملثـال املـذكور  ، إىل الفاعل ويذكر املفعـول منـصوباً    )٤(مضافاً

                                                
أن ال يكـون يف آخـره تـاء الوحـدة،     : ن مثنـى وال جمموعـاً، ومنـها   أن ال يكو: إن كان للنوع فيعمل، ومنها    

بإعمـال املـصدر فيـه    ¼ أعجـبين ضـربك املـربح زيـداً      ½: أن ال يقع متبوعاً قبل حتقّق عمله، فال يقال        : ومنها
أعجبين ½: أن ال يكون متأخراً عن املعمول، فال يقال: أن اليكون حمذوفاً، ومنها: لفوات هذا الشرط، ومنها

أن ال يكون مـصغراً، ومنـها أن ال   : إالّ أن يكون املعمول ظرفاً أو جارا وجمروراً، ومنها  ¼ يداً ضرب عمرو  ز
بواسـطة  ¼ عمـرو ½عـامالً يف  ¼ مروري بزيد حسن وهو بعمـرو قبـيح  ½يف  ¼ هو½يكون مضمراً، فال يصح جعل      

بدالً من الفعل احملذوف وجوباً بأن أن يكون : األوىل: الباء، وال خيفى أنّ أكثر عمل املصدر يف الصورتني    
الفعل وجوباً وأقيم املصدر مقامه فالعامل فحذف  ¼ إضرب ضرباً زيداً  ½: أصله¼ ضرباً زيداً ½: قام مقامه، حنو  

أن يـصح وضـع حـرف املـصدر مـع           : ، والثانيـة  ¼محداً له ½و¼ شكراً له ½: هو املصدر، وكذا حنو   ¼ زيداً½يف  
عجبـت مـن ضـربك    ½و¼ عجبت من ضربك زيدا غدا ¼ ½ك زيداً أمس  عجبت من ضرب  ½: الفعل موضعه، حنو  

: ويف الثـاين ¼ عجبت مـن أن ضـربت زيـداً   ½: فإنه يصح أن يقال يف األول     ¼ علمت ضربك زيدا  ½و¼ زيدا اآلن 
علمـت أن قـد ضـربت    ½: ويف الرابع¼ عجبت من ما تضرب زيداً  ½: ويف الثالث ¼ عجبت من أن تضرب زيداً    ½

  .صاً ملخ"الكامل"، ¼زيداً
جمرور لفظاً باإلعراب احلكائي، واحلكاية مبين عنـد الـبعض ومعـرب عنـد اآلخـرين فهـو                 ] ¼زيد½فـ [:قوله  )١(

  .مرفوع إما حمال أو تقديراً على اختالف القولني
عجبـت مـن دق القـصار الثـوب     ½: ولذا يرفع تابعه إذا جيء بـه باعتبـار املعـىن، حنـو         ] مرفوع معىن  [:قوله  )٢(

  .أما إذا جيء به باعتبار اللفظ فيجر¼ عجبت من دق القصار الثوب احلاذق½و¼ وصاحبه
  .املصدر الّذي كان فعله متعدياً: أي] إخل... وهو [:قوله  )٣(
  أن: أن يستعمل مضافاً، والثانية:  أنّ املصدر على ثالثة صور إحداهااعلم] إخل... أن يكون مضافاً [:قوله  )٤(
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عجبـت مـن ضـرب    ½: حنـو ، ون مـضافاً إىل الفاعـل ومل يـذكر املفعـول        يك
 حال كونه مبنيا للمفعول القـائم   أن يكون مضافاً إىل املفعول    : وثالثها، ¼زيد

، مـن أن يـضرب زيـد   : )١(أي¼ عجبـت مـن ضـرب زيـد       ½: حنـو ، مقام الفاعل 
ــذكر الفاعــل مرفوعــاً )٢(أن يكــون مــضافاً إىل املفعــول : ورابعهــا : حنــو، وي

ــص اجلــالّد  ½ ــن ضــرب الل ــت م ــضافاً إىل : وخامــسها، )٣(¼عجب أن يكــون م
 سانُ ِمـن دعـاءِ   يـسأَم اإلنـ  ﴿الَ: حنو قوله تعـاىل ، )٤(املفعول وحيذف الفاعل  

اعلم أنّ هذه الـصور جاريـة يف    . من دعائه اخلري   :أي، ]٤٩: فصلت[﴾الْخيِر
                                                

أن يستعمل جمرداً عن اإلضافة والالم، وإعمال املـصدر يف الـصورة األخـرية             : م، والثالثة يستعمل معرفاً بالال  
أوىل منه يف الصورتني األوليني؛ ألنّ املصدر فيها أقوى مشاة منه للفعل فيهما، وذلك ألنّ اإلضـافة والـالم          

  . ملخصاً"الكامل"من خواص االسم فيقع ما ضعف يف املشاة بالفعل، 
يف هذا املثال جمرور لفظاً  لكونه مضافاً إليه مرفوع معىن لكونه   ¼ زيد½] إخل:... من ضرب زيد أي    [:ولهق  )١(

  .نائباً مناب الفاعل
  :سواء كان مفعوالً به كما يف مثال الكتاب، أو مفعوالً له، حنو] مضافاً إىل املفعول [:قوله  )٢(

  .افة املصدر إىل املفعول أقلّ منها إىل الفاعل، وال خيفى أنّ إض¼أعجبين ضرب التأديب بشر خالداً½
واملراد هاهنا ¼ الّذي يضرب بالدة½ومبعىن ¼ بائع اجللد½بفتح اجليم وتشديد الالم مبعىن  ] اجلالد [:قوله  )٣(

  .الثاين
وإنمـا جـاز حـذف فاعـل املـصدر؛ ألنّ النـسبة إىل الفاعـل غـري معتـرب يف مفهـوم                ] وحيذف الفاعل  [:قوله  )٤(

صدر حتى يتوقّف مفهومه على تصور الفاعل فلم جيب ذكره، خبالف الفعل وامسـي الفاعـل واملفعـول              امل
والصفة املشبهة فإنّ النسبة إىل الفاعل مأخوذة يف مفهوماا إالّ أا ملحوظة يف الفعل تفصيالً فلم يستقلّ ويف 

  ."الكامل"ت، غريه من امسي الفاعل واملفعول والصفة املشبهة إمجاالً فاستقلّ



  
  

 

 

وهـي  ، )١(الزم فـصورة واحـدة    وأما يف مصدر الفعل ال    ، مصدر الفعل املتعدي  
وفاعل املصدر ال يكـون     ، ¼أعجبين قعود زيد  ½: حنو، أن يضاف إىل الفاعل   

 ناسـم الفاعـل وهـو كـلّ اسـم      : والثالـث  .معموله عليـه  )٣(وال يتقدم ، )٢(مستِتراً
  .........................................................)٤(اشتق من فعٍل

                                                
عجبت من قعـود  ½:  أنّ إضافة مصدر الالزم قد يكون إىل الظرف، حنو   اعلم] إخل... فصورة واحدة  [:قوله  )١(

وال خيفى أنّ إضافته إىل الظرف على االتساع فالظرف حينئذ يكون مبرتلة املفعول به، واملصدر ¼ الدار زيد
  .¼فصورة واحدة½: ر الالزم صح قولهمبرتلة مصدر املتعدي وملّا كان كالم الشارح يف مصد

ألنه لوكان ضـمري الفاعـل مـستتراً يف املـصدر املفـرد لـزم أن يكـون يف املـصدر         ] ال يكون مستتراً   [:قوله  )٢(
املثنى واموع أيضاً لئالّ يلزم الترجيح بال مـرجح واسـتتار الـضمري فيهمـا باطـل؛ ألنـه مـؤد إىل اجتمـاع              

جلمع وهو غري جائز للزوم الثقل عند إبقائهما على حاهلما ولزوم االلتباس عند حذف عالميت التثنية وعالميت ا
إحدامها، وال يلزم هذا احملذور يف امسي الفاعل واملفعول والصفة املشبهة ألنّ كون هذه املشتقّات مثنـاة        

  ."الكامل"أو جمموعة إنما هو باعتبار فاعلها ال باعتبار أنفسها خبالف املصدر، 
ال جيوز تقدمي معمول املصدر عليه إذا مل يكن املعمول ظرفاّ؛ ألنّ املصدر : أي] إخل... وال يتقدم [:قوله  )٣(

عامل ضعيف فال يعمل يف املعمول املتقدم، أما إذا كان املعمول ظرفاً فالتقدمي جائز؛ للتوسع يف الظـروف          
ولَـا تأْخـذْكُم ِبِهمـا       و﴿ ]١٠٢: الصافات  [ ﴾ عه السعي فَلَما بلَغَ م   ﴿: ما ال يتوسع يف غريها، كقوله تعاىل      

¼ رأفـة ½معمـوالً علـى   ¼ مـا ½مـصدراً يف األول، و   ¼ السعي½معموالً على   ¼ معه½ فإنه قدم    ]٢: النور  [ ﴾ رأْفَةٌ
  . ملخصاً"الكامل"مصدراً، 

نسبة االشتقاق إليه جماز؛ ألنّ االشتقاق إنمـا  املراد من الفعل هاهنا احلدث القائم بغريه، و  ] من فعل  [:قوله  )٤(
السريايف وغـريه إىل  هو من االسم الدالّ على احلدث دون احلدث نفسه، وهذا هو مسلك اجلمهور، وذهب     

الفعل الفعـل االصـطالحي،   أنه اسم الفاعل، وغريه يشتق من الفعل االصطالحي، وعلى هذا يكون املراد من      
شامل للمعرف وغريه من امسي املفعول والظرف والصفة املشبهة وامسي      ¼  فعل كلّ اسم مشتق من   ½: وقوله

خيرج غري املعرف أما اسم املفعول فألنّ الفعل واقع عليـه   ¼ لذات من قام به الفعل    ½: اآللة والتفضيل، وقوله  
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كاملصدر؛ فإن كـان مـشتقا    )٣(وهو يعمل عمل فعله   ، )٢(به الفعل  قام)١(لذاِت من 
وإن كـان مـشتقا     ، ¼زيد قائم أبوه  ½: مثل، ن الفعل الالزم فريفع الفاعل فقط     م

زيـد  ½: مثـل ، )٤(من الفعل املتعدي فريفع الفاعل وينـصب املفعـول بـه أيـضاً            
  ............................أن يكون)٥(وشرط عمله، ¼ضارب غالمه عمرواً

                                                
لفعل قائم بذريعته ال قـائم  ال قائم به، وأما اسم الظرف فألنّ الفعل واقع فيه ال قائم به، وأما اسم اآللة فألنّ ا             

به، وملّا كان املراد بقيام الفعل قيامه على سبيل احلدوث خرج به الصفة املشبهة واسم التفضيل أمـا األول    
فألنّ قيام الفعل مبدلوله على سبيل الثبوت دون احلدوث، وأما الثاين فألنّ القائم مبدلوله ليس مبجرد الفعل  

  .بل الفعل مع زيادة
  وهو موضوع لذوي العقول لكن املراد به هاهنا ذوو العقول وغريهم على سبيل التغليب] من [:ولهق  )١(

  من األمسـاء املـشتقّة  ¼ناهق½و¼ مفترس½: فيشمل حنو  ]٢: الفاحتة  [﴾رب الْعالَِمني    ﴿: كما يف قوله تعاىل   
  .ملن قامت به من غري ذوي العقول

ألنه يـدلّ   ¼ منكسر½و¼ متكسر½ليكون التعريف شامالً ملثل     ¼ ملن فعل ½:  يقل وإنما مل ] قام به الفعل   [:قوله  )٢(
على ذات من قام به فعل التكسر وفعل االنكسار مثالً ال على من فعل فعل االنكسار أو فعل التكسر؛ فإنه من 

  .أفراد املعرف
ه رافعـاً للفاعـل فقـط أو رافعـاً لـه      الفعل الّذي اشتق منه اسم الفاعل مـن كونـ         : أي] يعمل عمل فعله   [:قوله  )٣(

وناصباً ملفعول واحد أو اثنني أو ثالثة، ومن كونه متعدياً إىل ظريف الزمان واملكان واملفعـول املطلـق ولـه            
  .ومعه واحلال وغريها من الفضالت

ه ما سواه من إذا كان مشتقا من الفعل املتعدي، وال يلزم ذلك لنصب: أي] وينصب املفعول به أيضاً [:قوله  )٤(
  .املفاعيل واحلال واملستثىن وغريها

إخل، وأيـضاً يـشترط لعملـه جمـرداً عـن الـالم         ... شرط عمل اسـم الفاعـل     : أي] إخل... شرط عمله  [:قوله  )٥(
االمسية أن ال يكون مصغراً وال موصوفاً؛ ألنّ عمله إنما هو ملـشاته بالفعـل املـضارع وبكونـه مـصغراً أو             

اة لكونه من عالمات االسم، أما اسم الفاعل احمللّى بالالم االمسية فـال يـشترط      يضعف هذه املش   موصوفاً
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وإنما اشترط بأحدمها؛ ليكمل مـشاته بالفعـل        ، أو االستقبال )١(مبعىن احلال 
اللفـظ يف عـدد   )٢(ارع؛ ألنه لَما كان مـشاِبهاً بالفعـل املـضارع حبـسب        املض

 ،فكان حينئٍذ مشاِبهاً حبسب املعىن أيـضاً      )٣(واحلركات والسكنات احلروف  
                                                

ذلك فيه؛ ألنه فعل يف احلقيقة وإنما عدل إىل صيغة االسم لكراهة العرب دخول الالم االمسيـة علـى الفعـل؛             
 علـى أنّ كونـه مبعـىن احلـال أو      أنّ ظـاهر كـالم الـشارح يـدلّ    واعلـم ألنه مشاة بـالالم احلرفيـة صـورة،       

االستقبال شرط لعمله مطلقاً نصباً كان العمل أو رفعاً والتحقيق أنّ ذلك إنما يشترط لنـصبه املفعـول بـه ال             
لنصبه ما سواه من الفضالت وال لرفعه الفاعل املضمر املستتر أما رفعه للفاعل الظاهر فقد اختلف فيه، قـال   

ط ذلك فيه واختار ابن عصفور خالفه وهو الظاهر من كالم سيبويه وقال اإلمـام    إنه يشتر : ابن جين وشلوبني  
السيوطي وهو األصح ولكن االعتماد اآليت ذكره شرط وعليه اجلمهور، أما الفاعل املضمر البارز ففيه أيضاً       

اق عليـه،  عدمـه ونقـل ابـن عـصفور االتفـ      خالفهم ذهب ابن طاهر وابن اخلروف إىل االشتراط وغريمها إىل     
  ."الكامل"

يف ¼ باسط½ال يصح اشتراط كونه مبعىن احلال أو االستقبال؛ ألنّ : إن قلت] إخل... مبعىن احلال [:قوله  )١(
ناصب له مع أنـه  ¼ ذراعيه½ عامل يف    ]١٨: الكهف  [ ﴾ وكَلْبهم باِسطٌ ِذراعيِه ِبالْوِصيدِ    ﴿: قوله تعاىل 

 الفاعل مبعىن احلال أو االستقبال أعم مـن أن يكـون مبعنـاه حتقيقـاً           إنّ كون اسم  : مبعىن املاضي، قلنا  
أوحكاية بأن يقدر املتكلّم الفعل املاضـي واقعـاً يف احلـال إذا      ¼ زيد ضارب عمرواً اآلن أو غداً     ½: حنو

 حيث عبـر  ]٩١: ة  البقر[ ﴾ فَِلم تقْتلُونَ أَنِبياَء اللِّه ِمن قَبلُ      ﴿: كان الفعل مستغرباً كما يف قوله تعاىل      
بصيغة احلال حكاية عن احلال املاضـية، وكـذلك      ¼ من قبل ½: قتلهم املاضي كما يدلّ عليه قوله تعاىل      

فيه اسم الفاعـل مبعـىن      ¼ باسط½فإنّ   ]١٨: الكهف  [  ﴾ وكَلْبهم باِسطٌ ِذراعيِه ِبالْوِصيدِ    ﴿: قوله تعاىل 
  ."الكامل"احلال حكاية، 

  .تح احلاء والسني مبعىن القدر، وجاز سكون السنيبف] حبسب [:قوله  )٢(
غة اجلمـع مـع أنّ الـسكون ال يكـون فـوق االثـنني يف املـضارع للواحـد                   يإنما جاء بص  ] والسكنات [:قوله  )٣(

  .¼احلركات½الغائب موافقة للفظ 
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، املثال املذكورمثل ، على املبتدأ؛ فيكون خرباً عنه)١(ويشترط أيضاً اعتماده
:  أي¼يف الـدار الـضارب عمـرواً     ½: حنـو ، أو على املوصول؛ فيكـون صـلة لـه        

، ؛ فيكـون صـفة لـه   )٢(أو علـى املوصـوف  ، الذي هو ضارب عمرواً يف الـدار   
أو على ذي احلال؛ فيكـون حـاالً        ، )٣(¼مررت برجل ضارب ابنه جارية    ½: مثل
أو على النفِْي أو االسـتفهام بـأن يكـون        ، ¼مررت بزيد راكباً أبوه   ½: مثل، عنه

وإن ، )٦(¼أقـائم أبـوه   ½و، ¼ما قائم أبـوه   ½: مثل، )٥(أو االستفهام )٤(قبله حرف النفْيِ  
                                                

 واملـراد باعتمـاد     ،"تكيـه كـردن   "إخل، واالعتماد مبعىن    ... اعتماد اسم الفاعل  : أي] إخل... اعتماده [:قوله  )١(
مـن غـري   ¼ ضـارب زيـد عمـرواً   ½: اسم الفاعل على األشياء الستة املذكورة أن يكون قبله أحدها، فـال يقـال           

اعتماده على شيء منها، وال خيفى أنّ هذا الشرط إنما هو عند البـصريني وسـيبويه، وال يـشترط ذلـك عنـد           
  ."الكامل"األخفش والكوفيني، 

¼ يـا طالعـاً جـبالً   ½:  كمـا يف الكتـاب، أو مقـدراً حنـو         سواء كـان مـذكورا    ] إخل... على املوصوف  [:قوله  )٢(
  .¼يا رجالً طالعاً جبالً½: تقديره

  .مع الالم" اجلواري"بغري الالم و" جوار: "واجلمع" كنيز"مبعىن ] جارية [:قوله  )٣(
فإنـه  ¼ إنما قـائم الزيـدان   ½:  حنو سواء كان ظاهراً كما يف مثال الكتاب، أو تأويالً        ] قبله حرف النفي   [:قوله  )٤(

¼ ال½أو ¼ إن قـائم الزيـدان  ½: حنو¼ إن½أو  ¼ ما½وسواء كان حرف النفي لفظة      ¼ ما قائم إالّ الزيدان   ½يف تأويل   
ليس قائم ½: أو من الفعل، حنو¼ غري قائم الزيدان½: ، أو يستفاد النفي من االسم، حنو¼ال قائم الزيدان½: حنو

  ."الكامل"، ¼الزيدان
: وقد يكون حرف االستفهام ملفوظاً كما يف مثال الكتـاب، وقـد يكـون مقـدراً حنـو           ] أو االستفهام  [:قوله  )٥(

كيف قـائم  ½: ، وقد يستفاد االستفهام من االسم حنو    ¼إخل... أقائم½: فإنّ تقديره ¼ قائم الزيدان أم قاعد مها    ½
  ."الكامل"، ¼ قائم العمرانمىت½، و¼أين قائم الزيدان½، و¼من ضارب الزيدان½و¼ البكران

  .¼أقائم الزيدون½: ومثال اموع¼ أقائم أبواه½: مثال للفاعل املفرد، ومثال املثنى] أقائم أبوه [:قوله  )٦(
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  بـل يكـون    ،)٢(أصـالً )١(فقد يف اسم الفاعل أحد الشرطني املـذكورين فـال يعمـل           
وإن ، )٥(¼مررت بزيد ضارب عمـرو أمـس   ½: مثل، )٤(مضافاً إىل ما بعده   )٣(حينئٍذ

يعمـل يف مـا بعـده يف كـلّ حـال سـواء كـان             )٦(كان اسم الفاعل معرفـاً بـالالم      
                                                

عمل النصب يف املفعول به معنى، أما عمل الرفع يف الفاعل فال يشترط له كونه مبعىن : أي] فال يعمل [:قوله  )١(
  .د أحداحلال أو االستقبال عن

إىل ما بعده من  دائماً لضعف املشاة حينئذ، بل يكون حني فقد فيه أحد الشرطني مضافاً: أي]ًأصال [:قوله  )٢(
، وهذه اإلضافة معنوية ال لفظية لكون املضاف      ¼مررت بضارب زيد أمس   ½: فعول املعنوي وجوباً، حنو   امل

  .إليه غري معمول
  .م الفاعل أحد الشرطنيحني فقد يف اس: أي] حينئذ [:قوله  )٣(
واإلضافة إىل ما بعده واجب إذا كان ما بعده مفعوالً به معنى كما أشرنا إليه آنفاً ] مضافاً إىل ما بعده [:قوله  )٤(

  .¼هذا ضارب أمس½: وإالّ فال جيب اإلضافة وإن كان اسم الفاعل مبعىن املاضي، حنو
 فيه فقد فيه الشرط األول وهوكونه مبعىن احلـال أو         ¼ضارب½فإنّ  ] مررت بزيد ضارب عمرو أمس     [:قوله  )٥(

مضاف إليه وجوباً وإضافته إليه معنوية ولذا صح وقوعه صـفة       ¼ عمرو½غري عامل يف    ¼ أمس½االستقبال بدليل   
لكان إضافته إليـه لفظيـة وهـي ال تفيـد التعريـف وال            ¼ عمرو½عامالً يف   ¼ ضارب½املعرفة، فلو جعل    ¼ زيد½لـ

  .م تنكري الصفة مع كون املوصوف معرفة وهو غري جائزالتخصيص فيلز
املراد بالالم الالم االمسية الّيت تكون مبعىن اسم املوصول ال احلرفية فإنها ال تغـين عـن   ] معرفاً بالالم  [:قوله  )٦(

 الالم فيـه  أنّ:  أنّ اسم الفاعل املتعدي املعرف بالالم فيه أربعة أقوال األولواعلمشرطي عمل اسم الفاعل،     
امسية وما بعده منصوب على املفعولية سواء كان مبعىن املاضي أو احلال أو االسـتقبال معتمـداً كـان علـى             

أنه يعمل عمل النصب يف مـا بعـده إن    : أحد األمور الستة املذكورة أو ال وهو املذكور يف الكتاب، والثاين          
أنّ الالم فيه حرفية ال امسية وما بعده ينتصب علـى  : لثكان مبعىن املاضي وإالّ فال وهو قول أيب علي، والثا  

أنّ ناصب ما بعده هو الفعل املـضمر ال  : املشاة باملفعول به ال على املفعولية وهو قول األخفش، والرابع 
  ."الكامل"اسم الفاعل وهو قول البعض، كذا يف 



  
  

 

 

وسواء كان معتِمداً على أحد األمور      ، اضي أو احلال أو االستقبال    امل)١(مبعىن
الضارب عمـرواً اآلن أو أمـس أو غـداً هـو            ½: مثل، املذكورة أو غري معتمد   

ــ )٣(املوضوع للمبالَغة )٢(اعلم أنَّ اسم الفاعل    ¼زيد ، ¼ضـروبٍ ½و، )٤(¼ضـرابٍ ½ك
، مبعـىن كـثري العلـم     ¼ ِلـيمٍ ع½و، ¼عالَّمـةٍ ½و، مبعىن كثري الضرب  ¼ ِمضراٍب½و
، الذي ليس للمبالَغة يف العمل    )٥(مثل اسم الفاعل  ، مبعىن كثري احلذر  ¼ حِذٍر½و

                                                
االستقبال؛ ألنه مبعىن  ديركونه مبعىن احلال أوال يشترط على هذا التق: أي] إخل... سواء كان مبعىن[: قوله  )١(

الفعل لوقوعه صلة وال يشترط لعمل الفعل كونه مبعىن الزمـان املخـصوص مـن األزمنـة، وإنمـا جعـل اسـم                   
الفاعل صلة الالم مبعىن اسم املوصول مع أنّ الصلة ال تكون إالّ مجلة؛ ألنّ الالم االمسية تشبه الالم احلرفية           

دخل إالّ على االسم واسم الفاعل يشبه الفعل فجعل صلتها اسم الفاعل الّذي هو اسـم مفـرد    صورة وهي ال ت   
  .صورة ومجلة معنى رعايةً للمشاتني

املراد به اسم الفاعل الّذي خرج عـن هيئتـه األصـلية إىل األخـرى ومل       ] إخل... اعلم أنّ اسم الفاعل    [:قوله  )٢(
  .يه التعريف املذكور السم الفاعليبق على صيغته املعروفة، فال يصدق عل

 أنّ صـيغ املبالغـة تعمـل قياسـاً وهـو      واعلـم للمبالغة يف الفعل الّذي اشتق منه اسـم الفاعـل،    : أي] للمبالغة [:قوله  )٣(
 إنّ صيغ املبالغة عاملة عنـد سـيبويه وأصـحابه وذكـروا لـه دلـيلني       "التصريح"، وقال يف   "الشاطيب"األصح كما يف    

احلمـل علـى أصـلها وهـو اسـم الفاعـل فإنهـا        : اع من العرب حيث أعملوها يف كالمهـم، والثـاين        السم: أحدمها
متحولة عنه لغـرض املبالغـة، وال جيـوز الكوفيـون إعماهلـا لكوـا خمالفـة للمـضارع لفظـاً ومعنـى، وجيعلـون                      

  . ملخصاً"الكامل"املنصوب الواقع بعدها منصوباً على إضمار الفعل، 
هاهنا حبث وهو أنّ صيغ املبالغة هل تتفاوت هي يف إفـادة قـوة معـىن احلـدث أو       ] إخل... ابكضر [:قوله  )٤(

¼ فعال½أنّ ¼ زيادة املباين تدلّ على زيادة املعاين½تتساوى، فلم أر النص على شيء منه، ويستفاد من فحوى 
  ."الكامل"من الكلّ، أبلغ ¼ فعالة½، و¼فعل½، ومها أبلغ من ¼فعيل½و¼ فعول½أبلغ من ¼ مفعال½و

  األشياء الستة يف اشتراط كونه مبعىن احلال أو االستقبال وكونه معتمداً على أحد] مثل اسم الفاعل [:قوله  )٥(
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جعلوا ما فيها من زيادة املعـىن       )٢(لكنهم، بالفعل)١(وإن زالت املشابهة اللفظية   
وهـو كـلّ   )٣(اسـم املفعـول   : ورابعهـا  .قائماً مقام ما زال من املشابهة اللفظية      

  ...................................،عليه الفعل)٥(وقع من لذات)٤(اشتقاسم 
                                                

ول به، ويف اشتراط الثاين فقط لرفع الفاعل، ويف عدم االشتراط أصالً عند دخول الـالم االمسيـة        عفلنصب امل 
  ."الكامل"مثل صيغة املفرد، ويف عدم جواز تقدمي املنصوب عليه، عليه، ويف عمل صيغ التثنية واجلمع 

وهي املشاة اليت كانت بينه وبني الفعل يف الوزن بـسبب ترتيـب احلـروف        ] املشاة اللفظية اخل   [:قوله  )١(
  .واحلركات والسكنات

إلعمال السم املبالغة مثل اسم استدراك ملا يتوهم من كالمه السابق من أنه ال ينبغي ا] إخل... لكنهم [:قوله  )٢(
الفاعل؛ ألنّ إعماله إنما كان ملشاته للفعل لفظاً ومعنى وقد زالت املشاة به يف اسم املبالغة؛ ألنه مل يبق 
على وزنه لتغير فيه بزيادة ونقصان يف احلروف وتبدل يف احلركات والسكنات، وحاصل الدفع أنّ اجلمهور   

صلة يف اسم املبالغـة قائمـة مقـام املـشاة اللفظيـة الزائلـة عنـه فـاجنرب النقـصان يف          جعلوا زيادة املعىن احلا   
املشاة فال مشاحة يف اإلعمال، وميكن الدفع أيضاً بأنّ إعمال اسم املبالغة ليس باعتبار هيئته املوجودة بل  

  .ير بتغ"الكامل"باعتبار أصله وهو اسم الفاعل، وكم من فروع يعطى هلا حكم األصول، 
¼ املفعول½اسم املفعول به، على احلذف واإليصال أو على أنّ الذهن يتبادر من : أي] اسم املفعول  [:قوله  )٣(

؛ ألنّ املفعـول هـو احلـدث واسـم احلـدث لـيس           ¼املفعول بـه  ½بـ¼ املفعول½وإنما فسرنا   ¼ املفعول به ½إىل  
ع كونه مثل اسم الفاعل يف املشاة وشـرائط  مشتقا ملن وقع عليه الفعل، وملّا كان مصداق اسم املفعول م 

اإلعمال مفعوالً به وهو من قبيل الفضالت وكان مصداق اسم الفاعل فاعالً وهو عمدة أخره عنه يف الـذكر،       
  . وغريه"احلاشية على الشمة"

 خيـرج  قيد خرج به املصدر عن تعريف اسم املفعول لعدم االشتقاق فيـه عنـد البـصرية، ومل      ] ّاشتق [:قوله  )٤(
اشـتق مـن   ½: لذات من وقع، وإنمـا مل يقـل    : ذا عند الكوفية؛ ألنه مشتق من الفعل عندهم بل خيرج بقوله          

  .اكتفاًء مبا مر يف تعريف اسم الفاعل¼ فعل
  خرج ذا القيد من التعريف اسم الفاعل والصفة املشبهة واسم التفضيل] اخل... لذات من وقع [:قوله  )٥(
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، بأنـه قـائم مقـام فاعلـه    )٢(؛ فريفع امساً واحداً)١(وهو يعمل عمل فعله اهول 
واعتماده علـى املبتـدأ كمـا       ، أو االستقبال )٣(وشرط عمِله كونه مبعىن احلال    

، أو املوصـولِ ، ¼زيـد مـضروب غالمـه اآلن أو غـداً    ½: مثـل ، يف اسم الفاعل  
جاءين رجل مـضروب  ½: مثل، أو املوصوِف، ¼ب غالمه زيد  املضرو½: حنو

أو حـرِف النفْـِي   ، ¼جاءين زيد مضروباً غالمـه ½: مثل، أو ذي احلال  ، ¼غالمه
وإذا انتفـى   ، ¼أمـضروب غالمـه   ½و، ¼ما مضروب غالمه  ½: مثل، أو االستفهام 

إضـافته إىل مـا     )٥(يلـزم )٤(وحينئـذٍ ، فيه أحد الـشرطني املـذكورين ينتفـي عملـه         
                                                

، ¼أعـرف ½و¼ أشـهر ½ى زيادة معىن الفاعلية والّذي يدلّ على زيادة معىن املفعولية أيضاً من حنو    الّذي يدلّ عل  
أما األول فألنه ملن قام به الفعل ال ملن وقع عليه، وأما الثاين فألا للداللة على ثبـوت املـصدر للفاعـل ال              

يادة، وأما الرابع فألنه ملن وقع عليه الفعل مـع  ملن وقع عليه الفعل، وأما الثالث فألنه ملن قام به الفعل مع ز  
أعم من أن يكون ذا ¼ من½املراد بـدة واملراد بالفعل املأخوذ يف التعريف هو نفس الفعل من غري زيادة، و      زيا

  .¼مأكول½و¼ مشروب½العلم أو غريه تغليباً كما مر فال يشكل التعريف بنحو 
  .منه كما أنّ اسم الفاعل يعمل عمل فعله املعروف لذلكالشتقاقه ] عمل فعله اهول [:قوله  )١(
  يبقى على نصبه به إن كان علىولوكان هناك مفعول ثان أو ثالث ] إخل... فريفع امساً واحداً [:قوله  )٢(

 ، وإالّ¼عمـرواً فاضـالً  زيد معلّم أبوه ½و¼ زيد معطى غالمه درمهاً½و¼ د مضروب غالمه  زي½: شرط عمله حنو  
  .فبفعل مقدر

 أنّ اشتراط كونه مبعىن احلال أو االستقبال لعملـه صـرح بـه املتـأخرون         اعلم] إخل... مبعىن احلال  [:قوله  )٣(
  ."الكامل"كأيب علي ومن بعده، ومل يوجد من ذكره من املتقدمني، كذا يف 

  .حني انتفاء عمله النصب النتفاء أحد الشرطني املذكورين: أي] حينئذ [:قوله  )٤(
  ، وهذه¼زيد معطى درهم أمس½: جيب إضافته إىل ما بعده إذا كان مفعوالً به، حنو: أي] يلزم [:قوله  )٥(
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 ،يكـون مـستغنياً عـن الـشرطني يف العمـل          )١(دخل عليه األلف والالم   وإذا  ، بعده
ــل ــه  ½: مث ــضروب غالم ــاءين امل ــسها .¼ج ــشبهة : وخام ــصفة امل ــي )٢(ال وه

حسن ½: مثل، ويف كون كلّ منهما صفَة، )٤(باسم الفاعل يف التصريف   )٣(مشاِبهة
                                                

ذا كان نائباً مناب الفاعل فاإلضافة غري الزمة بل اإلضافة معنوية ال لفظية كما مر يف اسم الفاعل مفصالً، أما إ
 املفعول إىل املرفوع يف اسم الفاعل، أما جائزة فقط عند ابن املالك دون غريه فإنهم ال جيوزون إضافة اسم

مبعـىن  ¼ لفـظ ½مبعـىن املقبـوض، و  ¼ قـبض ½بوح، ومبعـىن املـذ   ¼ ذبـح ½األمساء الّيت مبعىن أمساء املفاعيـل كــ       
مبعىن املصروع إىل غـري ذلـك، ففيهـا خـالف بينـهم وال جيـوز            ¼ صريع½مبعىن امللعون و  ¼ لعنة½امللفوظ، و 

، وجـوزه ابـن   ¼مررت برجـل صـريع غالمـه   ½وال ¼ جاءين رجل ذبح كبشه ½: إعماهلا عند اجلمهور فال يقال    
  . ملخصاً"الكامل"عصفور، 

  .مبعىن اسم املوصول ال حرف التعريف] األلف والالم [:قوله  )١(
ملّا كان مشاة الصفة املـشبهة باسـم الفاعـل أضـعف مـن مـشاة اسـم          ] خامسها الصفة املشبهة   [:قوله  )٢(

 يشبهه يف األمور األربعة وهي اشتراط كونه مبعىن احلال أو االستقبال واالعتماد على أحـد            املفعول به؛ ألنه  
األشياء الستة والتصريف والداللة على ذات مبهمة، وتشبهه الصفة املشبهة يف األمرين األخريين فقط أخرهـا    

  ."الكامل"عنه يف البيان، 
 الصفة املشبهة باسم الفاعل، وإنما قدم بيان وجه املـشاة  بيان لوجه مشاة  ] إخل... وهي مشاة  [:قوله  )٣(

على بيان التعريف مع أنّ التعريف يتعين به الذات ووجه املـشاة مـن قبيـل الـصفات فكـان احلـق العكـس           
إشارة إىل وجه تأخري الصفة املشبهة عن اسم املفعول، وبيانه كما عرفت أنّ اسم املفعـول        : لوجهني األول 

 باسم الفاعل يف األمور األربعة والصفة املشبهة مـشاة بـه يف األمـرين فقـط فكـان مـشاته بـه تامـة          مشابه
إشارة إىل وجه تقدمي الصفة : ومشاتها به ناقصة وما مشاته تامة أحق بالتقدمي مما مشاته ناقصة، والثاين

فإنهما ال يشبهان ¼ االسم التام ½و¼ املضاف½عة ومها   املشبهة على العاملني الباقيني من العوامل القياسية السب       
  . ملخصاً"الكامل"باسم الفاعل يف شيء ما أمران وأمر، 

  حسن½: نها تثنى وجتمع وتذكّر وتؤنث كما أنّ اسم الفاعل كذلك، تقولأ: أي] يف التصريف [:قوله  )٤(
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 ١٢٩  

ضـارب ضـاربان    ½على قياس   ¼ وحسنة وحسنتان وحسنات  ، حسنان حسنون 
دالّـة  مـن الفعـل الـالزم       )١(وهي مـشتقَّة  ، ¼وضاربة ضاربتان ضاربات  ، بونضار

 ،على ثبوت مصدرها لفاعلها على سـبيل االسـتمرار والـدوام حبـسب الوضـع              
                                                

ان وضاربون وضاربة وضاربتان ضارب وضارب½: كما تقول¼ وحسنان وحسنون وحسنة وحسنتان وحسنات  
  .¼وضاربات

كلمة مشتقّة، واملراد بالكلمة االسم؛ ألنّ الصفة املشبهة قسم منه واملقسم معترب يف تعريـف            :أي] مشتقّة [:قوله  )١(
شـامل جلميـع األمسـاء املـشتقّة مـن امسـي الفاعـل واملفعـول والـصفة املـشبهة واسـم                    ¼ مشتقّة½: القسم، فقوله 

احتراز عن امسي الفاعل واملفعـول املـشتقّني مـن الفعـل املتعـدي، واملـراد                ¼ من الفعل الالزم  ½: التفضيل، وقوله 
أو الزمـاً بعـد النقـل    ¼ شـرف ½و¼ حـسن ½مشتقّني من ¼ شريف½و¼ حسن½بالالزم أعم من أن يكون الزماً ابتداًء كـ 

إالّ ¼ رحـيم ½:  وهـو الزم، فـال يقـال   بضم العني¼ رحم½بكسر العني بعد نقله إىل ¼ رحم½فإنه مشتق من  ¼ رحيم½كـ
¼ دالّة علـى ثبـوت مـصدرها لفاعلـها     ½: مبعىن من صار الكرم طبيعة له، وقوله      ¼ كرمي½ملن صار الرحم طبيعة له كـ     

احتراز عن سائر األمساء املشتقّة الباقيـة سـوى اسـم الفاعـل الـالزم والـصفة املـشبهة مـن امسـي الظـرف واآللـة                    
زم واسم التفضيل املشتق من الفعل الـالزم، أمـا األوالن فألمـا وإن يـدالّن علـى ثبـوت                املشتقّني من الفعل الال   

زيادة واملراد بثبـوت املـصدر   مصدرمها ولكن ال لفاعلهما، وأما الثالث فألنه يدلّ على ثبوت املصدر لفاعله مع   
راز عن اسم الفاعل  الـالزم؛ ألنّ   احت¼ على سبيل االستمرار والثبوت   ½: وقولهيف التعريف هو نفس ثبوت املصدر،       

ما مل يكـن مقيـداً وجـوده بأحـد األزمنـة الثالثـة، واسـم             : املراد باالستمرار والثبوت هاهنا ما يقابل احلدوث أي       
فإنهمـا يـدالّن   ¼ ذاهـب ½و¼ قـائم ½: الفاعل الالزم وإن دلّ على ثبوت املصدر لفاعله لكنه مقيد بأحد األزمنة حنـو         

احتراز عن اسـم الفاعـل الـالزم الـدالّ علـى      ¼ حبسب الوضع½: اب املقيدين بأحد األزمنة، وقوله    على القيام والذه  
فـإنّ معـىن األول حبـسب     ¼ طـالق ½و¼ ضـامر ½: الثبوت الغري املقيد ال حبسب الوضع بل باعتبار االستعمال، حنـو          

ه مبعـىن شـخص جمبـول علـى       يف أحد األمنة الثالثة، وأمـا كونـ       ¼ الغرى½: أي¼ الضمر½شخص اتصف بـ  : الوضع
منة، وأما كونـه مبعـىن   زامرأة مبائنة من الزوج يف أحد األ     : الضمر فباعتبار االستعمال، ومعىن الثاين حبسب الوضع      

  . وغريه"احلاشية على الشمة"امرأة بال زوج فبعارض االستعمال، 
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 ١٣٠  

وأمـا  . )١(وتعمل عمل فعلها مـن غـري اشـتراط زمـان؛ لكوـا مبعـىن الثبـوت        
 يتـأتى فيهـا؛     إالّ أنّ االعتماد على املوصول ال     )٢(اشتراط االعتماد فمعترب فيها   

 وقد يكون معمولُها منصوباً   ، باالتفاق)٣(الالم الداخلة عليها ليست مبوصول    ألنّ  
وجمـروراً علـى    ، وعلى التمييز يف النكرة   ، يف املعرفة )٤(على التشبيه باملفعول  

¼ حـسن ½: مثـل ، صيغة اسم الفاعل قياسية وِصيغها مساعية     )٥(وتكون، اإلضافة
                                                

منـة فكـان مقابلـه    زحقّـق املقيـد بأحـد األ     املراد بالثبوت ما يقابل احلدوث الّـذي هـو الت         ] مبعىن الثبوت  [:قوله  )١(
  .التحقّق الغري املقيد بأحد األزمنة، وليس املراد به الدوام الّذي هو التحقّق يف مجيع األمنة

ألا تشبه الفعل بواسطة مشاتها باسم الفاعل فال بد من االعتمـاد املـذكور، كـذا يف       ] فمعترب فيها  [:قوله  )٢(
  ."الكامل"

ألنّ الــالم مبعــىن املوصــول ال يكــون صــلتها إالّ اســم الفاعــل أو صــيغه ] إخل... يــست مبوصــولل [:قولــه  )٣(
  .املوضوعة للمبالغة أو اسم املفعول ال غري

 أنّ كون املعرفة منصوباً على التشبيه بـاملفعول والنكـرة علـى             اعلم] إخل... على التشبيه باملفعول   [:قوله  )٤(
بـل هـو علـى التمييـز يف كـال        : تمييز ال يكون معرفة عندهم، وقال الكوفيون      التمييز مذهب البصريني؛ ألنّ ال    

التقديرين جلواز وقوع املعرفـة متييـزاً عنـدهم، وقـال بعـضهم علـى التـشبيه بـاملفعول يف اجلميـع، واألول              
  . وغريه"الرضي"األوىل، 

ألمور ووافقتـه يف بعـض بـين    ملّا خالفت الصفة املشبهة اسم الفاعل يف بعض ا      ] إخل... وتكون [:قوله  )٥(
إخل ... ¼وتكـون ½: إخل، ويـبني اآلن مـا ختالفـه فيـه بقولـه     ... ¼وهي مشاة½: أوالً ما توافقه فيه بقوله   

حاصله أا توافقه يف األمرين التصريف وكون كلّ منهما صفة، وختالفه يف أمر واحد وهو الـوزن بـأنّ            
وفة على السماع من العرب مقصورة عليه، وال خيفى أنه     صيغة اسم الفاعل قياسية وصيغها مساعية موق      

ــ        علـى وزن  ¼ أعـور ½و¼ أدعـج ½و¼ أبـيض ½و¼ أسـود ½قد جاءت من األلـوان والعيـوب الظـاهرة قياسـية ك
  . وغريه"الرضي"، ¼أفعل½



  
  

 

 

 إىل اسـم آخـر     )١( كلّ اسم أضـيف    ،املضاف: وسادسها .¼شِديد½و¼ صعب½و
والتنوين وما يقوم مقامه من نوين التثنية       )٢(فيجر األولُ الثاينَ جمرداً عن الالم     

  ...............................................،)٣(واجلمع؛ ألجل اإلضافة
                                                

 نـسبة تقييديـة بـني   : إمالة شيء إىل آخر، ويف االصـطالح : اإلضافة يف اللغة  ] إخل... كلّ اسم أضيف   [:قوله  )١(
           ى اجلارا والثاين جمروراً، ويسمل منهما جارـرور   ¼ مـضافاً ½االمسني حبيث يصري األومـضافاً إليـه  ½وا¼ ،

، وال بد لصحة اإلضافة مـن  ¼كلّ اسم أضيف إىل اسم آخر فيجر األول الثاين       ½: وقد أشار الشارح إليه بقوله    
جتـرد املـضاف عمـا    :  بتحقّق تلك العالقة، والثـاين أن يكون بني االمسني عالقة يصح النسبة    : أمرين أوهلما 

يدلّ على متاميـة االسـم كـالالم وغريهـا ليحـصل يف املـضاف التعريـف أو التخـصيص أو التخفيـف لـشدة                  
لفظيـة  :  أنّ اإلضـافة علـى قـسمني   واعلـم إخل، ... ¼جمـرداً عـن الـالم   ½: االرتباط بينهما، وأشـار إليـه بقولـه     

، ¼حـسن الوجـه  ½و¼ ضـارب زيـد   ½: أن يكون املضاف صفة مـضافة إىل معموهلـا، حنـو          : ومعنوية، فاللفظية 
، مث املعنويـة  ¼مقيم البادية½و¼ غالم رجل½: واملعنوية أن يكون املضاف غري صفة مضافة إىل معموهلا، حنو   

سـتغراقية  إضافة ا: ، والثاين¼غالم رجل½: إضافة جنسية إن أضيف إىل اجلنس، حنو  : على أربعة أقسام، أوهلا   
إضـافة عهديـة إن أضـيف إىل    : ، والثالـث ¼غـالم كـلّ رجـل     ½: إن أضيف إىل ما يدلّ  على االستغراق، حنـو         

إضـافة ذهنيـة إن أضـيف إىل املبـهم،     : إذا كان مدخول الالم معهوداً، والرابع ¼ غالم الرجل ½: املعهود، حنو 
  . وغريه"الشمة"متييز عنه، ¼ فارساً½وفإنّ الدر مضاف إىل الضمري املبهم ¼ هللا دره فارساً½: حنو

؛ ألنّ إضافة العلم مع بقـاء العلميـة   ¼جمرداً عن التعريف½: وإنما قال ذلك ومل يقل   ] جمرداً عن الالم   [:قوله  )٢(
  ."الكامل"، "العباب" و"املنهل"جائزة على املذهب احلق كما صرح به يف 

بفتح اهلمـزة وسـكون اجلـيم مبعـىن الـسبب، وإضـافته إىل             ¼ أجل½ و الالم فيه للتعليل  ] ألجل اإلضافة  [:قوله  )٣(
بسبب هو اإلضافة، فال جيـوز إضـافة اسـم سـقط تنوينـه بـسبب آخـر غـري                : ، أي ¼من½اإلضافة بيانية مبعىن    

 أنّ سقوط التنوين ألجـل اإلضـافة قـد يكـون حقيقـة         واعلم،  ¼الضارب رجل ½و¼ الغالم زيد ½: اإلضافة، حنو 
فـإنّ سـقوط   ¼ ضـاربك ½و¼ حـواج بيـت اهللا  ½و¼ كم رجل½، وقد يكون حكماً كما يف  ¼رجلغالم ال ½كما يف   

التنوين يف األول للبناء ويف الثاين لعدم االنصراف ويف الثالث لالتصال بالضمري، وليس سقوطه من هذه األمثلة 
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املقـدرة إن لَـم يكـن املـضاف إليـه مـن جـنس          )٢(مبعـىن الـالم   )١(واإلضافة إما 
إن كـان   ¼ ِمـن ½وإما مبعىن   ، ¼غالم زيد ½: لمث، )٣(املضاف وال يكون ظرفاً له    

: حنـو ، )٥(إن كان ظرفـاً لـه     ¼ يف½وإما مبعىن   ، ¼خامت فضة ½: مثل، )٤(من جنسه 
                                                

 املـضاف حبيـث   ألجل اإلضافة حقيقة بل حكماً، واملراد بسقوط التنوين ألجل اإلضـافة حكمـاً أن يكـون              
لوكان مثّه اسم صاحل للتنوين لـسقط تنوينـه لإلضـافة حقيقـة، والخيفـى أنّ التعريـف لـيس جبـامع لألفـراد                  

: ، عنه؛ ألنه قد أخذ التجريد عن الالم أيضاً وهاهنا ليس كك، اللهم إالّ أن يقال¼احلسن الوجه½خلروج مثل 
عريفاً أو ختصيصاً وهذه الالم ليس مدخوهلا كـذلك فـال    إنّ املراد بالالم ما يكتسب مدخوهلا باإلضافة إما ت        

  . بزيادة"الكامل"جيب التجريد عنها، 
 أنّ احنصار اإلضافة املعنوية يف الصور الثالث املذكورة يف الكتاب اعلم] إخل... واإلضافة إما [:قوله  )١(

إما ختصيص املضاف باملضاف استقرائي ال عقلي؛ فإنا تتبعنا كالمهم فوجدنا أم يقصدون باإلضافة   
أو ظرفيـة  ¼ مـن ½إليه وهي اإلضافة مبعىن الالم، أو تبيني املضاف باملـضاف إليـه وهـي اإلضـافة مبعـىن            

  ."الكامل"، ¼يف½املضاف إليه للمضاف وهي اإلضافة مبعىن 
هـار الـالم يف اإلضـافة    ؛ ألنـه ال يلـزم إظ  ¼بتقدير الـالم ½: إنما قال ذلك ومل يقل    ] إخل... مبعىن الالم  [:قوله  )٢(

املعنوية املفيدة لتخصيص املضاف باملضاف إليه كما حقّقه موالنـا عبـد الـرمحن اجلـامي قـدس سـره يف             
  .، فلو قال ذلك لتوهم لزوم اإلظهار"الفوائد"

عـىن  ال يكون املضاف إليه ظرفاً للمضاف، فيكـون املـضاف إليـه يف اإلضـافة مب       : أي] وال يكون ظرفاً له    [:قوله  )٣(
  ."الكامل"، ¼علم النحو½و¼ يوم األحد½: أو أخص مطلقاً منه، حنو¼ غالم زيد½: الالم مبائناً للمضاف حنو

إخل، واملراد بكـون املـضاف   ... إن كان املضاف إليه من جنس املضاف : أي] إن كان من جنسه    [:قوله  )٤(
: م وخـصوص مـن وجـه، حنـو    إليه من جنس املضاف أن يصدق املضاف على املضاف إليه وبينـهما عمـو   

¼ أحـد اليـوم  ½: ، فإن كان املضاف أخص مطلقاً من املضاف أو مساوياً له امتنع اإلضافة، حنو         ¼خامت فضة ½
  . وغريه"الفوائد"، ¼ليث أسد½و

  إن كان املضاف إليه ظرفاً للمضاف سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان،: أي] إن كان ظرفاً له [:قوله  )٥(
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كلّ اسـم تـم فاسـتغىن عـن اإلضـافة      ،  )١(االسم التام : وسابعها .¼ضرب اليوم ½
أو ، )٣(يف آخره تنوين أو ما يقوم مقامـه مـن نـوين التثنيـة واجلمـع              )٢(بأن يكون 

على أنها متييز له فريفع منه      )٤(وهو ينصب النكرة  ، يكون يف آخره مضاف إليه    
  ..........................)٧(ومنوان مسناً)٦(عندي ِرطلٌ زيتاً½: مثل، )٥(اإلام

                                                
إنّ اإلضـافة إىل  : قليلـة االسـتعمال حتـى قـال  بعـضهم     ¼ يف½ أنّ اإلضـافة مبعـىن     واعلـم ،  ¼قتيل كربال ½: حنو

  ."الكامل"الظرف أيضاً مبعىن الالم، 
  .إخل... ¼كلّ اسم½: ما بينه بقوله: ، ويف االصطالح¼متام كرده شده½: وهو يف اللغة] االسم التام [:قوله  )١(
ا القيد االسم املعرف بالالم ألنه وإن كـان ممتنـع اإلضـافة مثـل االسـم       خرج ذ ] إخل... بأن يكون  [:قوله  )٢(

  ."الكامل"، ¼عندي الرطل زيتاً½: التام لكنه ال ينصب التمييز فال يقال
املراد بنون اجلمع النون املشاة بنون اجلمع؛ ألنّ االسم التـام بنـون اجلمـع    ] نوين التثنية واجلمع   [:قوله  )٣(

فلـم يكـن التمييـز لالسـم التـام بـل للنـسبة        ¼ حـسنون وجهـاً  ½:  اإلام عن ذات مقدرة، حنـو قد يرفع متييزه 
¼ له سـنون عمـراً  ½: ومقصود املصنف هنا بيان التمييز لالسم التام، وقد يرفع اإلام عن ذات مذكورة، حنو       

 ذات مـذكورة دائمـاً فيكـون    خبالف االسم التام بالنون املشاة بنون اجلمع فإنه يرفـع متييـزه اإلـام عـن        
  ."الكامل"، ¼عشرون درمهاً½التمييز لالسم التام، ويؤيده بيان املثال بـ

ملّا شابه االسم التام بتماميته بالتنوين وما يقوم مقامه أو املـضاف إليـه بالفعـل              ] وهو ينصب النكرة   [:قوله  )٤(
 أنّ الفعـل جعـل ناصـباً فيمـا وقـع مـن املفعـول بعـد         الّذي يتم بالفاعل جعل ناصباً ملا بعده من التمييز كما        

  .متاميته بالفاعل
مل يفهم أنه من أي ¼ رأيت عشرين½: االشتباه يف االسم التام عند السامع، فإنك إذا قلت: أي] اإلام [:قوله  )٥(

  .زال ذلك اإلام واالشتباه¼ كتاباً½: جنس هو، فإذا قلت
شرعي عشرون إستاراً، واإلستار أربعة مثاقيل ونـصف، فالرطـل تـسعون مثقـاالً،             الرطل ال ] رطل زيتاً  [:قوله  )٦(

  .وهذا مثال االسم التام بصورة الكيل
  تثنية مناً على وزن عصاً وهو املد واملد رطالن، فاملد مئة ومثانون مثقاالً، وهذا مثال] منوان مسناً [:قوله  )٧(
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  .)٢(¼ عسالًيل ِملؤه½و، )١(¼وعشرون درمهاً
  .االسم التام بصورة الوزن

بيـل العـدد وهـو مـن     مـن ق ¼ عـشرون ½إنّ : مثال االسم التام بصورة العدد، إن قلت ] عشرون درمهاً  [:قوله  )١(
إنّ من العوامل السماعية عند الشيخ إنما هـو  : العوامل السماعية فكيف يصح عده من العوامل القياسية؟ قلنا       

  ."الكامل"مركّباً مع اآلحاد، فإذا مل يكن مركّباً معها فهو من العوامل القياسية، ¼ عشرون½
 .ة املقياس، وامللؤ على وزن الصغرمثال االسم التام بصور] ِملؤة عسالً [:قوله  )٢(



  
  

 

 )١( 
: أحدمها، املراد من العامل املعنوي ما يعرف بالقلب وليس للسان حظّ فيه          

ــداء  ــدأ واخلــرب وهــو االبت العوامــل عــن )٣(خلــو االســم: أي)٢(العامــل يف املبت
                                                

ملّـا فـرغ عـن قـسمي العوامـل اللفظيـة الـسماعي والقياسـي شـرع يف العوامـل             ] وأما املعنويـة   [:قوله  )١(
وأما املعنوية، وملّا كان العوامل املعنوية قليلة واللفظية كثرية أخرهـا عنـها فـإنّ العـزة          : املعنوية فقال 

نويـة اثنـان عنـد الـشيخ، وهـو مـذهب          أنّ العوامل اللفظية مثان وتسعون عـامالً، واملع        واعلمللتكاثر،  
العامـل يف  : العامـل يف املبتـدأ واخلـرب، والثـاين    : سيبويه، وعند األخفش العوامل املعنوية ثالثـة أحـدها   

العامل يف الصفة وهوكون الـشيء صـفة وهـو يرفعهـا أو ينـصبها أو جيرهـا                 : الفعل املضارع، والثالث  
¼ رأيـت رجـالً عاملـاً     ½ وكونـه صـفة رافـع لـه، وكـذا            فيـه مرفـوع   ¼ عـامل ½فـ¼ جاءين رجل عامل  ½: حنو
ــ ، واحلق أنّ عامل املوصوف هو العامل يف الصفة، فكما أنّ الرافـ        ¼مررت برجل عامل  ½و يف ¼ رجـل ½ع ل

  ."الكامل"، وكذا يف املثالني الباقيني، ¼عامل½كذلك هو الرافع لـ¼ جاءين½املثال األول 
دأ واخلرب كليهما رافع هلما عند مجهور البصرية، وعلى هذا ء عامل يف املبتاالبتدا: أي] وهو االبتداء [:قوله  )٢(

يكون عاملهما معنويا، ونقل األندلسي عن سيبويه أنّ العامل يف اخلرب ورافعه هو املبتدأ، ونقله أيضاً أبو علي 
منـهم مـن   وأبو الفتح، وعلى هذا يكون عامل املبتدأ معنويا وهو االبتداء وعامل اخلرب لفظيا وهـو املبتـدأ، و     

إنّ عامل املبتدأ هو االبتداء وعامل اخلرب هو املبتدأ واالبتداء كالمها، ويلزم على هذا اجتماع العاملني  : قال
إنّ كلّ واحد من املبتدأ واخلرب : ، وقال بعضهم  "األشباه والنظائر "على معمول واحد وهو غري جائز كما يف         

  . بتغير"الكامل"عامل كلّ منهما لفظيا، عامل يف اآلخر وهو قول الكوفية، وعلى هذا يكون 
: خرج بقيد االسم الفعل، واملراد باالسم أعم من أن يكون امساً لفظاً، حنو         ] إخل... أي خلو االسم   [:قوله  )٣(

: سواء أي:  أي]٦: البقرة [ ﴾ سواٌء علَيِهم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنِذرهم ﴿: أو تقديراً، حنو قوله تعاىل¼ زيد قائم½
 ﴾  خيـر لَّكُـم  وأَن تـصوموا  عليهم، وكذا ﴿ مستو عليهم إنذارك إياهم وعدمه أو إنذارك إياهم وعدمه سيان        

  :شعر: صيامكم خري لكم، قال:  أي]١٨٤: البقرة [
  وستعرف قدره إن فتح فاه    وتسمع باملعيدي خري من أن تراه
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العامـل يف الفعـل املـضارع وهـو         : وثانيهمـا ، ¼زيد منطلـق  ½: حنو، )١(اللفظية
ــ  ¼زيـد يعلـم   ½: مثـل ،  املـضارع موقـع االسـم      وقوع الفعـل   صحة ¼ يعلـم ½؛ ف

؛ ¼عـامل ½: ¼يعلم½موقع االسم؛ إذ يصح أن يقال موقع        )٢(مرفوع لصحة وقوعه  
ني ،فعاملــه معنــويه عــن  : وعنــد الكــوفيدأنّ عامــل الفعــل املــضارع جتــر

  ................................................،الناصب واجلازم)٣(العامل
                                                

  . بزيادة"الكامل"إخل، ... مساعك باملعيدي: أي
عن عامل لفظي أصالً واملراد بالعامل اللفظـي مـا يكـون مـؤثّراً يف اللفـظ         : أي] عن العوامل اللفظية   [:قوله  )١(

من كونه خالياً عن العوامل اللفظية إذ الباء ليست مبؤثّرة يف   ¼ حبسبك درهم ½يف  ¼ حسب½واملعىن فال خيلو    
  . وغريه"الفوائد"املعىن، 

فإنه ملّا صح وقوع الفعل املضارع موقـع االسـم وشـاه بتلـك اجلهـة                ] إخل... عهلصحة وقو  [:قوله  )٢(
أعطي بعد ما كان معرباً ملشاته به ما هو أسبق إعراب االسم وأقواه وهو الرفع لكونـه إعـراب أسـبق            

لـصحة  ½: إنـه يعلـم مـن تعليـل الـشارح بقولـه        : معموالته ولكونه إعراب أقوى املعموالت، فـإن قلـت        
الّـذي  ½أنـه يرفـع املـضارع حيـث وقـع موقـع االسـم فينبغـي أن ال يرفـع يف مثـل             ¼ عه موقع االسـم   وقو

إىل غري ذلك مما ال يصح وقوع االسم فيـه، ألنـه   ¼ كاد زيد يقوم ½و¼ سوف يقوم ½و¼ سيقوم½و¼ يضرب
¼ ضـارب ½موقـع  ¼ زيـد يـضرب  ½يف مثـل  ¼ يـضرب ½: ملّـا وقـع املـضارع أي      : قلنا! مل يوجد علّة الرفع   

فعـه هـو عالمـات    وصح رفعه لذلك محلنا باقي الصور عليه اطراداً، وعند الكسائي عامل املـضارع ورا  
 الرفع فيه إنما هو بعد ورودها عليه؛ ألنّ أصله وهو املاضي أو املصدر خال عـن            املضارعة؛ إذ إيراث  

  . وغريه"ح الشرحشر"الرفع، وعلى هذا يكون العامل الرافع للمضارع لفظيا ال معنويا، كذا يف 
: إنّ التجرد أو اخللو أمـر عـدمي فكيـف يـؤثّر؟ قلنـا         : إن قلت ] إخل... جترده عن العامل   [:قوله  )٣(

العوامل يف كالم العرب عالمات لتأثري املتكلّم ال مؤثّرات، والعدمي اخلاص جيوز أن يكون عالمة 
  .على شيء فال ضري

 .وهو مذهب البصريني
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  .)١(وهو خمتار ابن مالٍك
  

ألنه جعل قول الكوفيني أقرب إىل الصواب يف هذا الباب من قول البـصريني،   ] بن مالك وهو خمتار ا   [:قوله  )١(
، ولعلّ وجهه اإليراد املـذكور يف  "املغين"، وبه جزم ابن هشام يف      "الكافية"وهو ظاهر كالم ابن حاجب يف       

            ك قد عرفت اجلواب عنه هنالك، والظاهر أنّ خمتار املـصنعلى قول البصريني، ولكن ف هـو مـذهب   ما مر
البصريني؛ ألنه بينه أوالً توضيحاً وذكـر مـذهب الكـوفيني ثانيـاً إمجـاالً، وهـذا مـا يـسره اهللا القـوي لعبـده                        
الضعيف، وقد وقع االستراحة بفضله تعاىل وكرمه من نقل هذه احلاشية من السواد إىل البياض وقت ضـحوة      

وأربع مئة وألف من اهلجرة النبوية على صاحبها اخلميس السابع من شهر جمادى اآلخرة سنة تسع وعشرين 
ألف ألف صلوة وألف ألف حتية وعلى آله املطهرين وأصحابه املكرمني أمجعني وعلينا معهم م، ومسيتها 

اللّهم تقبـل منـي واجعلـها نافعـة كأصـلها، اللّهـم اغفـريل ولوالـدي          ¼ الفرح الكامل على شرح مئة عامل     ½بـ
 ولشيخي ومرشدي وملن له حق علي وللمؤمنني واملؤمنات يـوم يقـوم احلـساب، وآخـر         وألساتذيت الكرام 

  .دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  العبد الضعيف املفتقر إىل رمحة ربه املقتدر

   احلنفي العطاري املدين عبد الواحدابن داود 
  

  ـــــــــــــــتـــــــــــــــمــــــــــــــــتــ
 

                                                
    

 



  
  

 

k  l 

i  j  

  

 ١٣٨  

  )ةسالمياإل الدعوة :مجعية( العلمیةاملدینة من منشورات

  ::شعبة الكتب الدراسيةشعبة الكتب الدراسية
  )١٤٤:   ت( صول الشاشیأص يتلخ…١٤  )٢٤١:   ت( اء االصباحيض يةمراح االرواح مع حاش…۰۱
  )٢٨٨:   ت(نصاب النحو…١٥  )١٥٥:   ت( يةث النبويحادٔ فی االية النوونيربعاأل…٠٢
  )٩٥: ت  (ثينصاب اصوِل حد…١٦  )٣٢٥:   ت( ةوان احلماسي شرح دةن الفراسقاتإ…٠٣
  )٧٩: ت  (دينصاب التجو…١٧ )٢٩٩:   ت( حسن احلواشیأصول الشاشی مع أ…٠٤
        )١٠١: ت  (ية  العربةاحملادث…١٨ )٣٩٢:   ت( ءايالنوروالضية ضاح مع حاشينوراإل…٠٥

  )٤٥: ت  (ية فاِت حنويتعر…١٩ )٣٨٤: ت  ( مجع الفرائدية ائدمع حاششرح العق…٠٦

         )١٤١: ت  (بوابأات يخاص…٢٠ )١٥٨: ت  (  عاملةالفرح الکامل علی شرح  مئ…٠٧

  )٤٤: ت  (  عاملئةشرح  م…٢١ )٢٨٠:   ت(النحوهداية  النحو فی شرح يةعنا…٠٨

         )٣٤٣: ت  ( نصاب الصرف…٢٢ )٥٥: ت  ( صرف بنائیية مع حاش  صرف …٠٩

  )١٦٨: ت  ( نصاب املنطق…٢٣ )٢٤١: ت  ( ة  مع مشوس الرباعةدروس البالغ…١٠
  )٤٦٦: ت  ( ثينواراحلدأ…٢٤ )١١٩: ت  ( يةاملرضة خ مع التحفيالشة مقدم…١١

  )١٨٤:   ت( دبنصاب األ…٢٥   )١٧٥: ت  (  الفکرة النظر شرح خنبهةنز…١٢

  نينواراحلرمية أ مع حاشنياجلاللريتفس…٢٦  )٢٠٣:   ت(ري حنو منيةع حاشم ريحنو م…١٣
  )٣٦٤: ت  (

  )٣١٧:    ت(عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة …٢٧

٢٨…           
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